KSTV protokoll
Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete
1. KSTV állomás technikai feltételei

1.1.

Épület, terület, helyszín

KSTV üzem létrehozásához és üzemeltetéséhez szükség van egy olyan területre,
melynek tuajdonosa rendelkezésre bocsátja a létesítményt. Az ingatlan és a rajta
elhelyezett ingóságok biztosítják a szabályzatban előírt STV szabályzat megfelelő
végrehajtását a betelepítéstől az állatok kiszállításáig. A terület kerítéssel elhatárolt, zárt,
őrzött, biztonságos védelmet nyújt a területen lévő tenyészállatok, felszerelések és a
KSTV technikai feltételeit kiszolgáló ingóságok számára. Az idegeneknek való belépés
tilalmáról jól láthatóan gondoskodik, bárki beléptetése a hatályos állategészségügyi
szabályok szerint működik. Az ezt biztosító eszközök (pl. lábzsák) megtalálhatók a
telepen, elérhetők belépés előtt. Az állatokkal érintkező technológiai elemek, utak és
egyéb tárgyak érintése előtt a megfelelő fertőtlenítési lehetőség (kézfertőtenítő)
biztosított. Egyszerűsített látogatási napló vezetése szükséges. A telep elhelyezkedése
nem mélyfekvésű, vagy árteres terület, technikai elemei megfelelnek a mindenkori
állategészségügyi és környezetvédelmi előírásnak, a trágyakezelés és egyéb hatályos
üzemeltetési feltételek, engedélyek a tulajdonos vagy üzemeltető által biztosítottak.
1.2.

Tartástechnológia, berendezések

A KSTV szabályzatban szereplő ütemterv betartásához szükséges tartástechnológiai
elemek és berendezések megtalálhatók a telepen. A betelepítéshez szükséges biztonságos
lehajtó berendezés (állatszállító járműről), hajtófolyosó, karanténistálló etető- és
itatótechnológiával, valamint az állatok egyedi rögzítését biztosító kezelőberendezéssel,
ahol állatorvosi beavatkozásokat (pl. vérvétel, TBC vizsgálat) biztonsággal tud a megfelelő
szakember végrehajtani. A betelepítéskor folyosókkal elérhető egyedi mérlegelési
lehetőség, jól kiépített ponton lévő digitális mérleg, ahonnan a KSTV karámok állatokkal
történő feltöltése biztonsággal elvégezhető. Az adatok rögzítéséhez szükséges, káros
környezeti hatásoktól (pl. eső, hó) mentesíthető helység a mérlegelés és az állatorvosi
vizsgálatok elvégzésének közvetlen közelében. Lehetőleg betonpadozatos tartásmód,
vagy mélyalmos technológia, melyek könnyen, az állatok jelentős zavarása és
stresszkeltése nélkül almozható. A karámok, fakkok és bokszok etető-, és itató
lehetőséggel ellátva, az állatok kezelésére alkalmas technológiával kell rendelkezzenek
(egyedi nyakfogó berendezés), ahol 2 és 9 közötti állatlétszám beállítását úgy kell
lehetővé tenni, hogy minden állat egyszerre is akár a takarmányhoz férjen. A karámok,
fakkok és bokszok a mérlegelő helyiséggel összeköttetésben vannak, ahol az állatok
biztonságosan eljutnak a mérlegelési helyre a gondozók segítségével, és vissza a saját
tartási terükbe. A tartási tér az etető és itató lehetőségek mellett pihenőteret is

tartalmaz, valamint az időjárás káros hatásaitól védő tartási térbe az összes állat vissza
tud húzódni anélkül, hogy tömörülni kényszerülne. A tartási tér teljes felülete almozásra
alkalmas, mely a mindenkori állathigiéniai feltételeknek megfelel. A KSTV zárásakor beton
padozatú téren a küllemi bírálatot viszonylag világos helyen kell elvégezni, ennek
lehetőségét biztosítani kell a telepen. Az értékesítéskor, esetleges árverés rendezésekor
alkalmas helyet kell biztosítani, mely nyilvános, ennek lebonyolítására alkalmas. Az állatok
telepről való kihajtásáról, az állatszállítóra történő felhajtásáról szintén gondoskodni kell
olyan technológiával, amely az állatok és a munkavégzők szempontjából egyaránt
biztonságos.

2. Üzemeltetés
2.1.

Erőforrások, beszerzés

Az üzemeltetéshez szükséges feltételeket az üzemeltető biztosítja. Az egyesület az
üzemeltetésért számla ellenében a szerződésben meghatározott módon üzemeltetési
díjat fizet. A helyszíni ingatlan és ingóságok a tulajdonos vagy üzemeltető tulajdonában
vannak, azok eladásáról azonban köteles tájékoztatni az egyesületet 180 nappal az
értékesítés előtt úgy, hogy új tenyészalapanyag már ne érkezzen be a telepre, ugyanakkor
a futó tesztelés maradéktalanul és erőforrásokban hiánytalanul végig mehessen a KSTV
szabályzat szerint az állatok telepről történő kikerüléséig. Az üzemeltetéshez és a
hatékony, jó minőségű tenyészállatelőállításhoz szükséges humánerőforrásról az
üzemeltető gondoskodik, a víz és takarmányellátásért (melyet a KSTV végrehajtási
szabályzata tartalmaz) szintén az üzemeltető vállal felelősséget megkötve az ehhez
szükséges beszállítói szerződéseket. A tenyészállatok beszállításáról és kiszállításáról
ugyanakkor az állat tartója és tulajdonosa gondoskodik. Az üzemeltető állatorvosi ellátást
is biztosít, mely tartalmazza a kötelező vérvételeket és tasaköblítéseket, valamint az
állatok kezelését és állategészségügyi ellátását a szükséges esetek során. A gondozás
különös tekintettel kiterjed az állatokkal való stresszmentes bánásmódra, az állatok
takarmányozására, itatására, mozgatására, kezelésére, mérésére és almozására, a
betegségmentes higiéniai feltételek megteremtésére és fenntartására. Az alomanyag
beszerzése és eltávolítása, szállításának megszervezése szintén az üzemeltető feladata. Az
egyesület vállalja a KSTV szabályzatban előírt betelepítési és kiszállítási rend
koordinációját, az állatok beérkeztetési szabályainak felügyeletét és erről folyamatosan
tájékoztatja a KSTV telep üzemeltetőjét.
2.2.

Az üzemeltetés nyomonkövetése

Az üzemeltető minden eseményről tájékoztatja az egyesületet, ami a beszállított
állatokkal történik, és az a KSTV előírásoktól akár kis mértékben is eltér (pl.
szükségszerűség miatt). Állategészségügyi, ellátási, egyéb probléma lép fel, hatósági
ellenőrzés történik, mely állategészségügyi vagy állattenyésztési vonatkozású, illetve az
ellenőrzés, vagy annak végeredménye a KSTV telep működését befolyásolhatja. Az
üzemeltető
pontos
takarmányozási
naplót,
egészségügyi
naplót
és
gyógyszernyilvántartást vezet, teleplátogatási naplót tart és betekintést biztosít a
tenyészbikák tulajdonosainak a mindenkor hatályos állategészségügyi feltételek betartása
mellett, meghatározott napi időintervallumban. A tartó ebben az esetben köteles igazolni

magát, illetve előre értesíteni az egyesületet, aki leadja a telepre hivatalosan látogatóként
érkező személyek nevét. Az üzemeltető vállalja, hogy olyan megfigyelő rendszert
működtet kamerák segítségével, amely felvételek tárolására és nyomonkövetésére
alkalmas, valamint internet segítségével állandó megfigyelést biztosít azon tartóknak
(egyedi internetes hozzáférés segítségével), akik az állataikat a telepen tartják. A
rendszeren az állatok elhelyezkedése, ellátása és mozgatása láthatónak kell legyen (a
fakkok ellátótere, mérlegelő hely, karantén karám, lehajtó-felhajtó, esetleg a kifutók).

3. KSTV szabályzat, végrehajtás
3.1.

KSTV indítás, beszállítás

A KSTV indítását a telepre való beszállítás előzi meg. A beszállítandó tenyészbika
jelöltek adatait (ENAR szám, választási dátum és választási súly) már a választás után 15
nappal el kell küldeni az egyesületnek. A választás időpontja 180-210 napos életkor. Ekkor
az állatorvosi vizsgálatokra sort kell keríteni (3.2. fejezet alapján). A vizsgálati
eredményközlővel az egyesület honlapjáról letölthető „KSTV indítás engedélyezés”
kérelemmel kell kérni az aktuális beszállítást. Mivel a fogadóállomás ez alapján kéri meg a
karanténengedélyt, így az egyesület kizárólag az ilyen kérelem által ad engedélyt a
beszállításra. Állategészségügyi eredményközlő és állatorvosi bizonyítvány hiányában az
állat a beszállításkor visszafordítható. A beszállításnak a tenyészbika jelölt 240-250 napos
életkoráig legkésőbb meg kell történnie, az STV eljárásnak pedig a tenyészbika jelölt 270.280. napjáig meg kell kezdődnie. Ezutóbbi időponttól a hatósági vizsgálat
eredményközlésétől függően az üzemeltető eltérhet, amennyiben az állat beállítása
állategészségügyi szempontból kockázatos.
A beszállítás intervallumára az egyesület előzetesen 2 napot irányoz elő.
A beszállítás és az indítás között a tenyészbika jelöltek 30 napig a karantén istállóban
tartózkodnak, ahol a beszállítás napján vért vesznek tőlük. Ezt a vért hűtőben kell őrizni,
addig, amíg a karantén 14. napját követő új vérvétel eredménye meg nem érkezik.
Amennyiben az ismételt vérvétel negatív, úgy a megőrzött vér (melyet a beszállításkor
vettek) megsemmisítésre kerül. Ha azonban a második vérvétel eredménye pozitív lesz,
úgy az őrzött vér vizsgálatra kerül. Olyan esetekben, ha a beszállításkor vett vér pozitív, az
új karantén miatt megnövekedett költséget annak a bikának a tenyésztője kell hogy
vállalja, akinek a bikája a beszállítás napján pozitív véreredményt produkált.
Beszállításkor az egyedeket mérlegelni kell az 1. pontban meghatározott mérleg
segítségével..
A beszállításkor az egyed DNS azonosítása szükséges, a vérvétel az azonosításhoz a
tulajdonos feladata, még a beszállítás előtt. Az eredménynek a karantén időszak végére
rendelkezésre kell állnia.
A karantén után, az STV indítása előtt közvetlenül súlymérést kell végrehajtani az 1.
pontban meghatározott mérleg segítségével, melyet az egyesület részére meg kell
küldeni. Az STV rend indítására vonatkozó hatósági feltételek a mindenkori tenyésztési
hatóság végrehajtási rendjében található leírás alapján alakulnak.

A mérlegelés után a tenyészbika növendékek elfoglalják az STV időtartamára kijelölt
helyet, ahol egy térben több egyed is tartózkodik. Ez a hely az STV befejező időpontjáig
szolgál az állat tartására, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, és erről a tenyésztőt,
illetve az egyesületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
Egy csoportban egyszerre 30 napnál nagyobb korkülönbségben nem indulhatnak
állatok, ilyen esetben több csoportot kell indítani. A tenyészbika növendékek
elhelyezésekor figyelembe kell venni a KSTV fakkok feltöltésénél,azt, hogy lehetőleg
azonos méretű, azonos származási helyű, illetve szarvaltságú állatok kerüljenek lehetőség
szerint azonos fakkba, amennyiben erre lehetőség van.
Nagy számú jelentkezés esetén az egyesület a jelentkezők telepén előminősítést
végezhet!
3.2.

Állategészségügyi feltételek

A beszállítás állategészségügyi feltételeit a mindenkori mesterséges termékenyítésre
való tenyészbika beállítás hatályos állategészségügyi szabályozás alapján kell
meghatározni. Jelenleg a 61/2002. (VIII.1.) FVM rendelet van érvényben, mely 1. számú
melléklete alapján (b) a tartási hely mentes brucella, leukózis, gümőkór betegségekre,
valamint a beszállítandó egyedek ugyanezen betegségekre 30 napnál nem régebbi egyedi
mentességet igazoló vizsgálati eredménnyel rendelkeznek. Továbbá az állományban nem
fordult elő BSE szivacsos agyvelőbántalom, 3 hónapja legalább mentes a száj- és
körömfájástól (3b), legalább 30 napja mentes hatósági kötelező bejelentés alá tartozó
szarvasmarhát megbetegítő fertőző betegségektől (3c) és a telep 10 km-es körzetében
nem fordult elő száj-, és körömfájás a vizsgálat előtti 30 napban (3a). A rendelet
mellékletének (c.) pontja alapján 30 napnál nem régebbi hatósági vérvizsgálattal kell
igazolni az egyedi mentességet a következő betegségekre: IBR/IPV, BVD, Paratuberculosis,
Bluetongue, Leptospira 6 szerotipus (Leptospira pomona, Leptospira sejroe, Leptospira
ictero-haemorrhagiae, Leptospira tarassovi, Leptospira hardjo, Leptospira grippotyphosa),
a tasaköblítéses vizsgálatból pedig Campylobacter fetus ssp. és venerealis és Trichomonas
foetus vizsgálatokat csak a kiszállítás előtt kell végezni. Előzetes negatív
eredményközlővel az állatok beszállíthatók a KSTV telep karanténistállójába, ahol az
aktuálisan érkező egyedeket a tesztelésben lévő egyedektől teljesen elkülönítve,
érintésmentesen tartják. Az elkülönítés itt az almozásra, takarmáányozásra, a gondozók
által való érintkezésre is szigorúan értendők. A karanténozási időszakban az itt felsorolt
betegségek vonatkozásában újabb vizsgálatra kerül sor, melynek negatív eredménye
engedélyezi a karanténistálló egyedeivel feltölteni a KSTV induló karámjait. Ennek
végrehajtásáról és az állategészségügyi eredményekről az üzemeltető tájékoztatja az
egyesületet.
3.3.

KSTV végrehajtás

Az STV időtartama alatt az állatok takarmányozásáról, a higiéniai feltételek
betartásáról és az állategészségügyi ellátásról az üzemeltető gondoskodik. A
takarmányozáshoz ad libitum fű vagy lucernaszéna bázishoz takarmányozási szakértő által

összeállított abrakkeverék szükséges, melynek adagolását és beltartalmát a szakértő
állítja össze úgy, hogy az legalább 15% fehérje bázist tartalmazzon, fedezze az adott
korban szükséges energiát, ásványi sókat, vitaminokat, a szervezet számára szükséges
zsírokat, olajokat, szénhidrátokat (a növényi rostot is beleértve), valamint
nedvességtartalmat. A tenyészbikák élősúlyának megfelelően kerül a takarmányadag
kiosztásra, melynek megvalósulása és maradéktalan teljesítése az üzemeltető feladata. Az
abraktakarmány adagot 1500 g/nap napi súlygyarapodáshoz kell tervezni, amelynek napi
adagját a legutóbbi mért élősúly alapján kell számolni. A takarmányt úgy kell kiosztani,
hogy minden állat igény szerint hozzáférjen és a takarmányozás során fellépő rivalizálás
minimálisra csökkenjen. A takarmányozás feltételeinek megteremtése és annak
beltartalmának ellenőrzése, számonkérése a takarmányozó cégtől az üzemeltető feladata.
Az állatok megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel történő ellátása szintén az
üzemeltető feladata. Amennyiben az ellátási rendszerben zavar támad, az üzemeltetőnek
kötelessége ezt haladéktalanul elhárítani, vagy áthidaló megoldással kielégíteni a
vízigényt vagy takarmányigényt.
Az STV során 30 naponkénti mérlegelés szükséges az 1. pontban írt mérleg
segítségével, melynek eredményét az egyesülethez meg kell küldeni.
Az egyedek vérmérsékletével kapcsolatban az üzemeltető folyamatosan tájékoztatja
az egyesületet. A gondozók a bikák telepen tartózkodása alatt (beszállítástól kiszállításig)
kötelesek az 1998. évi XXVIII. Állatvédelmi törvényben ismertetett „jó gazda gondossága”
bekezdései alapján eljárni, tartózkodni minden olyan viselkedéstől, mely az állatok
számára stressz kockázatot jelent. Ugyanakkor a túl vad, heves vérmérsékletű egyedek az
üzemeltető kezdeményezésére az egyesület beleegyezésével kizárhatók a tesztelésből,
tenyészbikának nem minősíthetők. A hibás viselkedésű, heves vérmérsékletű egyedek
kizárása a végső minősítéskor is indokolt lehet a küllemi bírálati jegyzőkönyvben megjelölt
módon.
3.4.
Születés

KSTV végrehajtás időrendi melléklete
Beszállítás

Január
Szeptember
1-5.
Február
Március
November
1-5.
Április
Május
Január
1.-5.
Június
Július
Március
1.-5.
Augusztus
Szeptember
Május 1-5.
Október
November
Július 1.-5.
December
3.5.

Karantén
vége
Október 5.
December 5.
Február 5.

KSTV indítás
Október
6-10.
December
6-10.
Február
6-10.

Április 5.

Április 6.-10.

Június 5.

Június 6.-10.

Augusztus 5.

Augusztus
6.-10.

Zárás, minősítés, kiszállítás

KSTV zárás

Kiszállítás vége

Március
6-10.

Március 17.

Május 6-10.

Május 17.

Július 6-10.

Július 17.

Szeptember
6-10.
November
6.-10.
December
6.-10.

Szeptember
17.
November 17.
December 17.

Az STV időtartama 150 nap, az állatok végső minősítésére 465-450 napos korban
kerül sor, a beérkezett csoportnak megfelelően. Az azonos csoportokban induló egyedek
azonos időpontban minősülnek. A minősítésre a jelenlegi hatályos szakhatósági
jogszabályok és az egyesület tenyésztési programjában, illetve alapszabályában
lefektetett irányelvek az irányadók. Az időpontoktól való eltérésről a szakbizottság dönt
indokolt esetben. Amennyiben az egyed nem felel meg a fajta standard által támasztott
alapkövetelményeknek, vagy olyan küllemi hibával rendelkezik, amely kizárja a
tenyészbikává minősülést, a tenyészbika nem kaphat megfelelt minősítést. A nem
minősült egyedek továbbtenyésztésre nem értékesíthetők. A kimagasló eredményű
egyedek mesterséges termékenyítési engedélyt kapnak, melyet az egyesület engedélyez a
hatályos jogszabályok alapján.
A minősítés után árverésen lehet az állatokat értékesíteni – amennyiben a tulajdonos
nem dönt másképp - , mely árverés a helyszínen kerül megrendezésre. Az árverés után az
állatok kiszállításáról 2 napon belül az állat tulajdonosa gondoskodik, a kiszállítás
időpontjára a tasaköblítéses vizsgálatnak (3.2 pont) rendelkezésre kell állni. Az
állategészségügyi vizsgálathoz szükséges mintavétel, mely a tenyészbika státuszhoz és a
szállításhoz szükséges, a minősítés előtt 14 nappal meg kell történjen, ennek
eredményéről azonnal tájékoztatni kell az egyesületet és a tartót. A kiszállításra az
eredménynek rendelkezésre kell állnia, úgy, hogy az 30 nappal nem lehet régebbi a
kiszállítás napjától. Olyan bikákat, amelyek nem minősültek állatorvosi igazolással a
mindenkori hatályos állategészségügyi szabályok (a szállítási célállomás függvényében)
betartásával tasaköblítéses vizsgálat nélkül is ki lehet szállítani.
3.6.

ENAR rendelkezések a KSTV ideje alatt

A KSTV területére történő beszállításkor a tenyészbika jelölt marhalevelét is irányítani
kell a KSTV telephelyére. Ezt a szokásos módon kell megtenni, mint amikor az állatot
másik tenyészetbe irányítjuk.
Tenyészetkód: 9998843
Tartási hely azonosító: 9537725
Cím: 2465 Ráckeresztúr, HRSZ 1144/31
A marhalevél mellé mellékelni kell egy nyilatkozatot, melyben a tulajdonos
nyilatkozik, hogy az állat a tulajdonos tulajdonában marad, ellenben a beszállítás és a
kiszállítás között bértartás jön létre a tulajdonos és az üzemeltető között, melyet az
egyesület koordinál (A nyomtatvány az egyesület honlapjáról letölthető). A bértartás
feltételeit és kötelezettségeit a KSTV protokoll tartalmazza. A nyilatkozatban az egyesület
tájékoztatja a tulajdonost a bértartás költségeiről (4.pont), melyet számla ellenében a
tenyésztő fizet az egyesület felé. A bértartás költsége, az üzemeltető egyesület felé
kiszámlázott költségének az állami támogatással csökkentett összege, melyet az éppen
hatályos támogatási rendelet szabályoz.
Kiszállításkor az üzemeltető végzi a marhalevél átirányítását. A minősítés után a
minősítés eredményétől függetlenül a tulajdonos tenyészetkódjára kerül az egyed
visszairányításra, kivéve ha a tenyésztő másképp rendelkezik, erről tájékoztatja az

üzemeltetőt és az egyesületet, illetve a szállítást ebben az esetben is megoldja. A
kiszállításról adatbejelentőt kell kitölteni, mely az egyesületi honlapról letölthető.

4. Elszámolás, támogatás
4.1.

Költségek

A KSTV végrehajtását a következő költségvetéssel üzemeltetjük a 2018-as évben:
KSTV várható
Állami
A tenyésztőt terhelő
VisszaigéBruttó
költség
támogatás
várható költség
nyelhető ÁFA
Alap
290 000 Ft
368 300 Ft 80 000 Ft
288 300 Ft (ÁFÁval) 78 300 Ft
Biztosítás nincs benne az árban, azt minden tenyésztő maga intézi
Modul

Az ÁFA kérdése az állami támogatásnál igen bonyolult, mivel az ÁFÁT a 290 000 Ft alapján
számoljuk (78 300 Ft), viszont a 80 000 Ft támogatás nem a tevékenység árát csökkenti,
hanem a bruttó árat, végül pedig az ÁFA visszaigényelhető.
Az itt felsorolt költségek az egyes modulokban tartalmazzák az egy tenyészbikára jutó teljes
költséget az állat beérkezéstől a zárást követően a telep elhagyásáig. (KSTV üzemeltetési
költségek, takarmányköltség, állategészségügyi vizsgálatok költsége) Amennyiben a zárás
után nem sikerül az állatot a megadott határidőben kiszállítani, úgy naponta további 2000 Ft
+ ÁFA költség terheli a tulajdonost.
4.2.

Fizetési ütemezés

A KSTV telephelyére történő szállításkor az egyesület kiállítja az első előlegszámlát a
tulajdonos részére. A számlát lehetőleg a fizetési határidőn belül be kell fizetni, de legkésőbb
a karantén leteltéig. Ellenkező esetben az egyesület nem indítja el az egyedet a KSTV-n,
kiszállításra kötelezi a tulajdonost. Az előlegszámla az első három hónapra vetített
takarmányozási költséget, 150 000 Ft. + ÁFA fizetési kötelezettséget tartalmaz. Amennyiben
az állat a karantén alatt pozitivitást mutat, a tulajdonos egy havi tartásdíjat köteles fizetni.
Ha már befizette az előlegszámlát, a különbözetet az egyesület visszautalja és kiállítja a
helyesbítő számlát
A harmadik hónap után a tenyésztő eldöntheti az eredmények függvényében, hogy bent
tartja-e a bikát vagy sem. Amennyiben kiszállítja, úgy további kötelezettsége nincs. Ha bent
tartja, akkor további 60 000 Ft + ÁFA kerül kiszámlázásra a második részszámlaként, melyet a
tulajdonos a fizetési határidőn belül köteles kifizetni.
A minősítést követően sikeres minősülés esetén a központi lajstromszám igénylése után
a tenyésztő megkapja a végszámlát, mely a fennmaradó 80 000 Ft-ot tartalmazza a
támogatással csökkentett mértékben (0 Ft.) plusz az erre eső ÁFA összeget (21 600 Ft). Ezzel
hivatalosan a tulajdonos megfizette az STV költségeit.
Amennyiben az állat nem minősül, úgy a tulajdonos részére nem lehet támogatást
igényelni, vagyis a teljes árat, 80 000 Ft + ÁFA költséget kell számla ellenében kifizetni.
Lásd a következő táblázatot!

1. részszámla
150 000
ÁFA

Ft

2. részszámla
+

Végszámla
21 600 Ft

Minősítés
ha minősül

80 000 + ÁFA

ha nem minősül

60 000 + ÁFA

210 000 Ft + ÁFA
+ 21 600 Ft
290 000 Ft + ÁFA

5. Szerződés, felelősségvállalás, vitás kérdések

A KSTV lefolytatására szerződés jön létre az egyesület és a KSTV üzemeltető között.
Az üzemeltető vállalja a KSTV protokoll pontjainak maradéktalan végrehajtását, ezért
bértartásból eredő üzemeltetési költség számlát állít ki az egyesület részére a szerződésben
meghatározott módon. Az egyesület vállalja ennek megfizetését, majd ennek állami
támogatással csökkentett részét a tulajdonos felé kiszámlázza két részszámla és egy
végszámla segítségével az előző pontban ismertetett ütemezéssel. Az állami támogatással
csökkentett rész csak a nettó összeget csökkenti, az ÁFÁ-t nem, ezért a végszámlában 0 Ftos nettó összegen érvényesíthető a fennmaradó ÁFA.
A tenyésztő, tulajdonos vállalja, hogy a protokoll előírásoknak megfelelően jár el a
beszállítások, teleplátogatások, kiszállítás és a fizetési feltételek esetén. Az egyesület
vállalja, hogy a KSTV működéséhez előírt kérelmeket, jegyzőkönyvet és tájékoztatót közzé
teszi, elvégzi mindazon feladatokat, mely a protokollban az egyesület feladata. Az
üzemeltető vállalja, hogy a protokollban lefektetett szabályok szerint jár el, lehetővé teszi a
nyomonkövetéshez és a teleplátogatáshoz szükséges feltételeket, valamint az üzemeltető
részére felróható körülmény miatti bármely sérülés, kényszervágás során felmerült kárt a
tulajdonos felé maradéktalanul megtéríti. A KSTV protokollban és a szerződésben
lefektetett felelősségvállalás egyértelmű, ugyanakkor az egyéb kérdések rendezésében a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó bekezdései alapján rendezhetők az esetlegesen
felmerülő vitás kérdések.

6. Melléklet
6.1.

Az állategészségügyi vizsgálat vizsgálatkérő melléklete

A beszállítandó bikáknál kötelezően elvégzendő vizsgálatok a beszállítás előtt részletesen:.
-

tuberkulinozás ( bivituber, avituber )

Vérvizsgálat szerológiára ( sima vércső ):
- Brucella abortus, -ELISA vizsgálat
- BLV ( leucosis vírus ) –ELISA vizsgálat
- Mycobacterium paratuberculosis, -ELISA vizsgálat

-

-

Leptospira, -mikroagglutinációs próba
- Leptospira pomona
- Leptospira sejroe
- Leptospira icterohaemorrhagiae
- Leptospira tarassovi
- Leptospira hardjo
- Leptospira grippotyphosa.
IBR/IPV, -ELISA vizsgálat ( gB ELISA )
BVD, -Virusneutralizációs próba
Bluetongue, ELISA vizsgálat

Alvadásban gátolt vércső: BVD, virusizolálás
- Bluetongue, PCR vizsgálat
Tasaköblítéses vizsgálat:
Trichomonas foetus
speciális táptalajú cső: Campylobacter

