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CHAPTER 27: MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY 
INTO THE UNION OF HATCHING EGGS OF POULTRY OTHER THAN RATITES 

(MODEL ‘HEP’) 27. FEJEZET: ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI/HATÓSÁGI 
BIZONYÍTVÁNYMINTA A LAPOSMELLŰ FUTÓMADARAKTÓL ELTÉRŐ BAROMFIK 
KELTETŐTOJÁSAINAK AZ UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉHEZ („HEP” MINTA) 

COUNTRY ORSZÁG UNITED STATES Animal health/official certificate to the EU Állategészségügyi/hatósági 
bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez 
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I.1 Consignor/Exporter 
Feladó/exportőr 

  I.2 Certificate reference A bizonyítvány 
hivatkozási száma 

I.2a IMSOC reference 
IMSOC hivatkozási 
szám 

 Name Név    
 Address Cím  I.3 Central Competent Authority 

Központi illetékes hatóság  
 QR CODE QR-KÓD 
  

 Country Ország ISO country code 
ISO-országkód 

I.4 Local Competent Authority Helyi 
illetékes hatóság  

  

I.5 Consignee/Importer 
Címzett/importőr 

 I.6 Operator responsible for the consignment A 
szállítmányért felelős vállalkozó 

 

 Name Név   Name Név  

 Address Cím   Address Cím  

 Country Ország  
ISO country code 
ISO-országkód  

 Country Ország ISO country code 
ISO-országkód  

I.7 Country of origin 
Származási ország 
United States 

ISO country code 
ISO-országkód 
US 

I.9 Country of destination Rendeltetési ország  ISO country code 
ISO-országkód 

I.8 Region of origin 
Származási régió  

Code Kód I.10 Region of destination Rendeltetési régió  Code Kód 

I.11 Place of dispatch 
A feladás helye 

 I.12 Place of destination Rendeltetési hely  

 Name Név Registration/Approval No 
Nyilvántartási 
szám/engedélyszám 

 Name Név Registration/Approval No 
Nyilvántartási 
szám/engedélyszám 

 Address Cím   Address Cím  

 Country Ország 
 
United States 

ISO country code ISO-
országkód 
US 

 Country Ország ISO country code 
ISO-országkód  

I.13 Place of loading A berakodás helye I.14 Date and time of departure Az indulás dátuma és időpontja 
  

I.15  
Means of transport 
Szállítóeszköz   I.16 

  
Entry Border Control Post Beléptető határállomás 
  

 � Aircraft 
Repülőgép � Vessel Hajó 

I.17 Accompanying documents Kísérő okmányok 
  

 � Railway 
Vasút � Road vehicle Közúti jármű 

 
Type Típus Code Kód 

 Identification Azonosítás 
 Country Ország ISO country code ISO-

országkód 
 Commercial document reference A 

kereskedelmi okmány hivatkozási száma 
  

 

I.18 Transport conditions 
Szállítási feltételek 

� Ambient Környezeti hőmérséklet � Chilled Hűtött � Frozen Fagyasztott 

I.19 Container number/Seal number Konténerszám/plombaszám   
 Container No Konténerszám 

   
Seal No Plombaszám  

I.20 Certified as or for A következő célokra tanúsítva 
  � Germinal products Szaporítóanyagok   

I.21 � For transit Átszállításra I.22 � For internal market A belső piacra 

 Third country 
Harmadik ország  

ISO country code ISO-
országkód I.23  
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I.24  
Total number of packages 
Összes csomag száma  

I.25  Total quantity Összmennyiség  I.26  
Total net weight/gross weight (kg) Teljes 
nettó / bruttó tömeg (kg)  

I.27 Description of consignment A szállítmány leírása 

 CN code KN-kód          Species Faj            Subspecies/Category Alfaj/kategória                Identification system Azonosító rendszer     
 
 
 
Identification number Azonosító szám                 Quantity Mennyiség 
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COUNTRY ORSZÁG UNITED STATES Certificate model HEP HEP bizonyítványminta 
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II. Health information Egészségügyi 
információ 

II.a Certificate reference A bizonyítvány hivatkozási 
száma 
  

II.b IMSOC reference IMSOC 
hivatkozási szám  

II.1. Animal health attestation Állategészségügyi igazolás 
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs(1) of poultry other than ratites described in 
this certificate: 
Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy az e bizonyítványban leírt, a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfik 
keltetőtojásai(t)(1): 
II.1.1. come from the zone with code US - 1 (2) which, at the date of issue of this certificate: 

(a) is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 
for entry into the Union of hatching eggs of poultry other than ratites; 

(b) carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with 
Article 105(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692; 

(c) is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated 
Regulation (EU) 2020/692; 

(d) is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of 
Delegated Regulation (EU) 2020/692;  

II.1.1. a(z) US - 1 kóddal(2) ellátott olyan körzetből származnak, amelyből e bizonyítvány kiállításának időpontjában: 
a) engedélyezett a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfik keltetőtojásainak az Unióba történő 

beléptetése, és e vonatkozásban szerepel az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet 
V. mellékletének 1. részében megállapított jegyzékben; 

b) a magas patogenitású madárinfluenza tekintetében járványfelügyeleti programot hajt végre az (EU) 
2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 105. cikke a) pontjának megfelelően; 

c) mentesnek minősül a magas patogenitású madárinfluenzától az (EU) 2020/692 felhatalmazáson 
alapuló rendelet 38. cikkével összhangban; 

d) mentesnek minősül a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttségtől az (EU) 2020/692 
felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkével összhangban;  

II.1.2. come from the zone referred to in point II.1.1, in which:  
(3)either [(a) vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;] 
(3)(4)or [(a) vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination 

programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 
2020/692;] 

(3)either [(b) vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with 
both the general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is 
prohibited;] 

(3)(5)or [(b) vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the 
general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the 
hatching eggs: 
(i) come from flocks which: 

- have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 month prior to 
the date of loading of the consignment for dispatch to the Union; 

- underwent a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease virus carried out on 
a random sample of cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not earlier 
than 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, and 
in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than 0,4 were found; 

- were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 
2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union; 
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- during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to 
the Union, were not in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first and 
second indenta bove; 

(ii) have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching eggs not 
meeting the requirements set out in (i);] 

II.1.2. a II.1.1. pontban említett körzetből származnak, amelyben:  
(3)vagy [a) nem vakcináznak magas patogenitású madárinfluenza ellen;] 
(3)(4)vagy [a) vakcináznak magas patogenitású madárinfluenza ellen az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló 

rendelet XIII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő vakcinázási programmal 
összhangban;] 

(3)vagy [b) tilos a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen olyan vakcinákkal vakcinázni, amelyek 
nem felelnek meg az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletében foglalt 
általános és különleges kritériumoknak;] 

(3)(5)vagy [b) nem tilos a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen olyan vakcinákkal vakcinázni, 
amelyek kizárólag az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletében foglalt 
általános kritériumoknak felelnek meg, és a keltetőtojások(at): 
i. olyan állományoktól származnak, amelyek(et): 

- a szállítmány Unióba történő feladás céljából végzett berakodásának az időpontját 
megelőző legalább 12 hónapos időszakban nem vakcináztak ilyen vakcinákkal; 

- a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttségre irányuló vírusizolációs próbának(6) 
vetettek alá állományonként legalább 60 madártól – a szállítmánynak az Unióba történő 
feladáshoz végzett berakodása időpontját megelőző legfeljebb 2 hétben –, véletlenszerűen 
levett kloáka tamponmintán, és amelynek során nem találtak olyan madár paramyxovírust, 
amelynek intracerebrális patogenitási indexe (ICPI) 0,4-nél magasabb lett volna; 

- a szállítmány Unióba történő feladáshoz végzett berakodásának időpontját megelőző 2 hét 
alatt a származási létesítményben hatósági felügyelet alatt, elkülönítve tartottak; 

- az Unióba történő feladáshoz végzett berakodás időpontját megelőző 60 napos időszakban 
nem érintkeztek olyan baromfival, amely nem felel meg a fenti első és második 
franciabekezdésben foglalt követelményeknek; 

ii. a keltetőben vagy a szállítás alatt nem érintkeztek olyan baromfikkal vagy keltetőtojásokkal, 
amelyek nem felelnek meg az i. alpontban meghatározott követelményeknek;] 

II.1.3. come from the establishment, indicated in Box I.11: 
(3)(7)either [(a) which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with 

requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 7 of Commission Delegated 
Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of which has not been suspended or withdrawn at the 
time the hatching eggs were collected;] 

(3)(8)or [(a) which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with 
requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated Regulation 
(EU) 2019/2035 and the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the 
hatching eggs were collected;] 

(b) which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a 
system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation 
(EU) 2020/692; 

(c) which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and 
information on, signs indicative the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases 
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency 
that is proportional to the risk posed by the establishment; 
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(d) which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the 
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species 
and emerging diseases, at the time of dispatch of the hatching eggs to the Union; 

(e) within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, 
there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease 
virus for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union; 

II.1.3. az I.11. rovatban megadott létesítményből származnak: 
(3)(7)vagy [a) amelyet a származási ország vagy terület illetékes hatósága legalább olyan szigorú követelményekkel 

összhangban hagyott jóvá, mint amilyenek az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet 7. cikkében szerepelnek, továbbá amely engedélyét a keltetőtojások begyűjtésének 
időpontjában nem függesztették fel vagy vonták vissza;] 

(3)(8)vagy [a) amelyet a származási ország vagy terület illetékes hatósága legalább olyan szigorú követelményekkel 
összhangban hagyott jóvá, mint amilyenek az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 
8. cikkében szerepelnek, továbbá amely engedélyét a keltetőtojások begyűjtésének időpontjában nem 
függesztették fel vagy vonták vissza;] 

b) amely a származási ország vagy terület illetékes hatóságának ellenőrzése alatt áll, továbbá rendelkezik 
olyan rendszerrel, amely alkalmas – az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének 
megfelelően – a nyilvántartások vezetésére és megőrzésére; 

c) amelyben egy állatorvos – a létesítmény jelentette kockázattal arányos gyakorisággal – rendszeres 
állatorvosi látogatásokat tesz a betegségek – köztük az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló 
rendelet I. mellékletében említett, jegyzékbe foglalt releváns betegségek és az új betegségek – 
előfordulására utaló jelek észlelése és jelentése céljából; 

d) amely a keltetőtojások Unióba történő feladásának időpontjában nem képezte tárgyát 
állategészségügyi okokból – köztük az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet I. 
mellékletében említett, jegyzékbe foglalt, a faj szempontjából releváns betegségek és az új betegségek 
miatt – bevezetett nemzeti korlátozó intézkedéseknek; 

e) amely 10 km sugarú körzetében – adott esetben beleértve a szomszédos ország területét – az Unióba 
történő feladáshoz végzett berakodás időpontját megelőző legalább 30 napban nem fordult elő a magas 
patogenitású madárinfluenza vagy a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség kitörése; 

II.1.4. come from a flock which: 
(a) has remained in zone referred to in point II.1.1 for a continuous period of at least 3 months immediately 

prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union; and 
where the flock was imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in 
accordance with animal health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements 
of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council and Delegated Regulation 
(EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to 
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of breeding poultry other than ratites 
and productive poultry other than ratites; 

(b) has been kept for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of 
the hatching eggs for dispatch to the Union in an establishment: 
(i) in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been 

reported for at least 21 days prior to the date of collection of the hatching eggs; 
(ii) in which: 
(3)either [infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was not confirmed during 

the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union;] 
(3)or [infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was confirmed during the 

last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union and 
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the measures provided for in Article 107(d) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 have 
been applied;] 

(iii) in which; 
(3)either [avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was not confirmed 

during the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the 
Union;] 

(3)or [avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was confirmed during 
the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union 
and the measures provided for in Article 107(e) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 have 
been applied;] 

(7) [(iv) approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with 
requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated 
Regulation (EU) 2019/2035; 

II.1.4. olyan állománytól származnak, amely(et): 
a) a keltetőtojások Unióba történő feladás céljából végzett berakodásának időpontját közvetlenül 

megelőző legalább 3 hónapos időszakban folyamatosan a II.1.1. pontban említett körzetben 
tartózkodott; és 
amennyiben az állományt a II.1.1. pontban említett körzetbe hozták be, a behozatalra olyan 
állategészségügyi követelményekkel összhangban került sor, amelyek legalább olyan szigorúak, mint 
az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2020/692 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet vonatkozó követelményei, és a körzet, amelyből az állatokat behozták, a 
laposmellű futómadaraktól eltérő tenyészbaromfi és a laposmellű futómadaraktól eltérő 
haszonbaromfi Unióba történő beléptetése tekintetében szerepel az (EU) 2021/404 végrehajtási 
rendelet V. mellékletének 1. részében; 

b) a keltetőtojások Unióba történő feladás céljából végzett berakodásának az időpontját közvetlenül 
megelőző legalább 6 hetes időszakban olyan létesítményben tartottak: 
i. amelyben a keltetőtojások begyűjtésének időpontját megelőző legalább 21 napban nem 

jelentették az alacsony patogenitású madárinfluenza vírusával való fertőzöttség semmilyen 
megerősített esetét; 

ii. amelybe(n): 
(3)vagy [a keltetőtojások Unióba történő feladás céljából végzett begyűjtésének az időpontját 

megelőző 12 hónapban nem került megerősítésre a Salmonella Pullorummal, S. 
Gallinarummal és S. arizonae-val való fertőzöttség előfordulása;] 

(3)vagy [a keltetőtojások Unióba történő feladás céljából végzett begyűjtésének az időpontját 
megelőző 12 hónapos időszakban megerősítésre került a Salmonella Pullorummal, S. 
Gallinarummal és S. arizonae-val való fertőzöttség előfordulása, és az (EU) 2020/692 
felhatalmazáson alapuló rendelet 107. cikkének d) pontjában előírt intézkedéseket 
alkalmazták;] 

iii. amelyből; 
(3)vagy [a keltetőtojások Unióba történő feladás céljából végzett begyűjtésének az időpontját 

megelőző 12 hónapban nem került megerősítésre a madármycoplasmosis (Mycoplasma 
gallisepticum és M. meleagridis) előfordulása;] 

(3)vagy [a keltetőtojások Unióba történő feladás céljából végzett begyűjtésének az időpontját 
megelőző 12 hónapos időszakban megerősítésre került a madármycoplasmosis (Mycoplasma 
gallisepticum és M. meleagridis) előfordulása, és az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló 
rendelet 107. cikkének e) pontjában előírt intézkedéseket alkalmazták;] 
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(7) iv. amelyet a származási ország vagy terület illetékes hatósága legalább olyan szigorú 
követelményeknek megfelelően hagyott jóvá, mint amilyenek az (EU) 2019/2035 
felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében szerepelnek; 

 
(9) 

Name of establishment A 
létesítmény neve 

Address Cím Approval number 
Engedélyszám: 

 

 

  

  

(v) the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs 
were collected; 

(vi) within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring 
country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with 
Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the 
Union; 

(vii) which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and 
has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of 
Delegated Regulation (EU) 2020/692; 

(viii) which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection 
of, and information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant 
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging 
diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment; 

(ix) which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including 
for the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant 
for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the hatching eggs to the 
Union;] 

v. amelynek engedélye a keltetőtojások begyűjtésének időpontjában nem volt felfüggesztve vagy 
visszavonva; 

vi. amely 10 km sugarú körzetében – adott esetben beleértve a szomszédos ország területét – az 
Unióba történő feladáshoz végzett berakodás időpontját megelőző legalább 30 napban nem 
fordult elő a magas patogenitású madárinfluenza vagy a Newcastle-betegség vírusával való 
fertőzöttség kitörése; 

vii. amely a származási ország vagy terület illetékes hatóságának ellenőrzése alatt áll, továbbá 
rendelkezik olyan rendszerrel, amely alkalmas – az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló 
rendelet 8. cikkének megfelelően – a nyilvántartások vezetésére és megőrzésére; 

viii. amelyben egy állatorvos – a létesítmény jelentette kockázattal arányos gyakorisággal – 
rendszeres állatorvosi látogatásokat tesz a betegségek – köztük az (EU) 2020/692 
felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében említett, jegyzékbe foglalt releváns 
betegségek és az új betegségek – előfordulására utaló jelek észlelése és jelentése céljából; 

ix. amely a keltetőtojások Unióba történő feladásának időpontjában nem képezte tárgyát 
állategészségügyi okokból – köztük az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet I. 
mellékletében említett, jegyzékbe foglalt, a faj szempontjából releváns betegségek és az új 
betegségek miatt – bevezetett nemzeti korlátozó intézkedéseknek;] 

 (3)either [(c) has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;] 
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 (3)(4)or [(c) has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination 
programme which complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 
2020/692;] 

 (3)either [(d) has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to 
the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;] 

 (3)or [(d) has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the 
date of loading of the consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the 
general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692; 

(3)vagy [c) nem vakcináztak magas patogenitású madárinfluenza ellen;] 
 (3)(4)vagy [c) az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XIII. mellékletében meghatározott 

követelményeknek megfelelő vakcinázási programmal összhangban vakcináztak magas patogenitású 
madárinfluenza ellen;] 

 (3)vagy [d) a szállítmány Unióba történő feladáshoz végzett berakodásának időpontját megelőző 12 hónapban 
nem vakcináztak a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen;] 

 (3)vagy [d) a szállítmány Unióba történő feladáshoz végzett berakodásának időpontját megelőző legalább 12 
hónapos időszakban olyan vakcinákkal vakcináztak a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség 
ellen, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletében 
foglalt általános és különleges kritériumoknak; 

 
(10) 
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vakcina gyártója 

 

 

  

  

      

] 
(e) underwent a disease surveillance programme that meets the requirements set out in Annex II to 

Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and was found not to be infected or showed any grounds for 
suspecting any infection, by the following agents: 

(3)either [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus 
gallus);] 

(3)or [Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum, 
Mycoplasma meleagridis and Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]  

(3)or [Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix, 
Phasianus colchicus, Perdix perdix and Anas spp);]  

(f) had no contact with poultry or hatching eggs of a lower health status, or with captive or wild birds for 
a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs 
for dispatch to the Union; 

(g) did not show symptoms of transmissible diseases at the time of collection of the hatching eggs; 
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(h) had been subjected to:  
(3)either [a clinical inspection(11) within the period of 72 hours prior to the time of loading of the hatching eggs 

for dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the 
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species 
and emerging diseases;] 

(3)or [monthly clinical inspections(11), the most recent carried out within a period of 31 days prior to the time 
of loading of the consignment of hatching eggs for dispatch to the Union, for the purpose of the 
detection of signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases 
referred to in Annex I to Delegated Regulation 2020/692 and emerging diseases and it showed no 
disease symptoms or grounds for suspecting the presence of any of those diseases based on those 
clinical inspections, and on an evaluation of its current health status carried out by an official 
veterinarian in the third country or territory of origin or zone thereof, within a period of 72 hours prior 
to the time of loading of the consignment of hatching eggs for dispatch to the Union, as assessed by 
up-to-date information supplied by the operator and by documentary checks of the health and 
production records kept on the establishment, for the purpose of the detection of signs indicative of the 
occurrence of diseases, including emerging diseases and the relevant listed diseases referred to in 
Annex I to Delegated Regulation 2020/692]; 

e) amely esetében az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében előírt 
követelményeknek megfelelő járványfelügyeleti programot hajtottak végre, és az állomány nem 
bizonyult fertőzöttnek, illetve nem mutatott az alábbi kórokozókkal való fertőzöttség gyanúját 
megalapozó jeleket: 

(3)vagy [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum és Mycoplasma gallisepticum (a Gallus gallus 
esetében);] 

(3)vagy [Salmonella arizonae (O:18(k) szerocsoport), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, 
Mycoplasma meleagridis és Mycoplasma gallisepticum (a Meleagris gallopavo esetében);]  

(3)vagy [Salmonella pullorum és Salmonella gallinarum (a Numida meleagris, a Coturnix coturnix, a 
Phasianus colchicus, a Perdix perdix és az Anas spp. esetében);]  

f) az Unióba történő feladás céljából végzett berakodás időpontját közvetlenül megelőző legalább 6 hetes 
folyamatos időszakban nem érintkezett alacsonyabb állategészségügyi státuszú baromfikkal vagy 
keltetőtojásokkal, illetve fogságban tartott vagy vadon élő madarakkal; 

g) a keltetőtojások begyűjtésének időpontjában nem mutatta átvihető állatbetegségek tüneteit; 
h) alávetették:  

(3)vagy a keltetőtojások az Unióba történő feladáshoz végzett berakodását megelőző 72 órán belül vizuális 
klinikai vizsgálatnak(11), és az nem mutatott betegségek – köztük az (EU) 2020/692 felhatalmazáson 
alapuló rendelet I. mellékletében említett, a fajok szempontjából releváns, jegyzékbe foglalt betegségek 
és az új betegségek – előfordulására utaló jeleket; 

(3)vagy [havi vizuális klinikai vizsgálatra(11) került sor – legutóbb a keltetőtojás-szállítmány Unióba való 
feladás céljából történő berakodásának időpontját megelőző 31 napos időszakban – betegségek 
előfordulására utaló jelek észlelése céljából, beleértve az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló 
rendelet I. mellékletében említett, jegyzékbe foglalt vonatkozó betegségeket és az új betegségeket, és 
nem mutattak betegségtüneteket vagy e betegségek bármelyikének gyanúját megalapozó jeleket, 
továbbá a származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében hatósági állatorvos 
értékelte aktuális egészségi állapotukat a keltetőtojás-szállítmány Unióba való feladáshoz végzett 
berakodásának időpontját megelőző 72 órás időszakban – ezt a felelős személy által szolgáltatott 
naprakész információk, valamint a létesítményben vezetett egészségügyi és termelési nyilvántartások 
okmányellenőrzése alapján értékelik – betegségek előfordulására utaló jelek észlelése céljából, 
beleértve az új betegségeket és az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében 
említett, jegyzékbe foglalt vonatkozó betegségeket]; 
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II.1.5. were: 
(3)either [(a) not vaccinated against highly pathogenic avian influenza;] 
(3)(4)or [(a) vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme 

which complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;] 
(3)either [(b) not vaccinated against infection with Newcastle disease virus;] 
(3)or [(b) vaccinated against infection with Newcastle disease virus with vaccines that comply with the general 

and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;] 
(c) marked using colour ink, with a stamp indicating the unique approval number of the establishment of 

origin; 
(d) disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of 

origin; 
II.1.5. az alábbi módon kezelték: 
(3)vagy [a) nem vakcinázták magas patogenitású madárinfluenza ellen;] 
(3)(4)vagy [a) az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XIII. mellékletében meghatározott 

követelményeknek megfelelő vakcinázási programmal összhangban vakcinázták magas patogenitású 
madárinfluenza ellen;] 

(3)vagy [b) [nem vakcinázták a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen;] 
(3)vagy [b) vakcinázták a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen olyan vakcinákkal, amelyek 

megfelelnek az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletében foglalt általános 
és különleges kritériumoknak;] 

c) színes tinta használatával, a származási létesítmény egyedi engedélyszámát feltüntető pecsét 
alkalmazásával kerültek megjelölésre; 

d) fertőtlenítése a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága által adott utasításoknak 
megfelelően történt; 

II.1.6. were collected [on ___/___/____ (dd/mm/yyyy)](3) [from ___/___/____ (dd/mm/yyyy) to ___/___/____ 
(dd/mm/yyyy)] (3); (12)  

II.1.6. [___/___/____-án/-én (éééé.hh.nn.)](3) [___/___/____ -tól/-től (éééé.hh.nn.) ___/___/____-ig (éééé.hh.nn.)] 

(3) gyűjtötték be; (12)  

II.1.7. are loaded for dispatch to the Union in containers which: 
(a) are constructed in such a way that the hatching eggs cannot fall out; 
(b) are designed to allow cleaning and disinfection;  
(c) contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same establishment; 
(d) are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of 

origin to avoid any possibility of substitution of the content; 
(e) are: 

(3)either [disposable, clean and used for the first time;] 
(3)or [cleaned and disinfected before loading of the hatching eggs in accordance with the instructions of the 

competent authority of the country or territory of origin;] 
(f) bear the information set out in Point 5 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant 

for hatching eggs of poultry; 
II.1.7. olyan konténerekbe rakodják be az Unióba való feladás céljából, amelyek(et)/amelyeken: 

a) úgy alakítottak ki, hogy a keltetőtojások ne tudjanak kiesni; 
b) úgy terveztek meg, hogy lehetővé tegyék a tisztítást és a fertőtlenítést;  
c) kizárólag ugyanazon létesítményből származó, azonos fajhoz, kategóriához és fajtához tartozó 

keltetőtojásokat tartalmaznak; 
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d) a tartalom kicserélhetőségének elkerülése érdekében a származási ország vagy terület illetékes 
hatósága által adott utasításoknak megfelelően lettek lezárva; 

e) esetében fennállnak a következők: 
(3)vagy [egyszer használatosak, tiszták és használatukra első alkalommal kerül sor;] 
(3)vagy [megtisztításuk és fertőtlenítésük a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága által 

adott utasításoknak megfelelően történt a keltetőtojások berakodása előtt;] 
f) fel vannak tüntetve az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XVI. mellékletének 5. 

pontjában meghatározott, a baromfiktól származó keltetőtojásokra vonatkozó információk; 
II.1.8. are loaded for dispatch to the Union in a means of transport which is constructed in accordance with II.1.7(a) 

and (b) and was cleaned and disinfected with a disinfectant authorised by the competent authority of the 
country or territory of origin and dried or allowed to dry immediately before loading of the hatching eggs for 
dispatch to the Union; 

II.1.8. az Unióba történő feladás céljából olyan szállítóeszközbe rakodják be, amelyet a II.1.7. pont a) és b) 
alpontjának megfelelően alakítottak ki, valamint a berakodás előtt megtisztítottak és a származási ország vagy 
terület illetékes hatósága által engedélyezett fertőtlenítőszerrel fertőtlenítettek, továbbá a keltetőtojások 
Unióba történő feladás céljából végzett berakodása előtt megszárítottak vagy hagytak megszáradni; 

(13)[II.1.9. are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease 
virus without vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, 
and they: 
(a) have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus; 
(b) come from flocks which: 

(3)either [have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus.] 
(3)or [have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine.] 
(3)or [have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest 

60 days prior to the date the eggs were collected.]] 
(13)[II.1.9. olyan tagállamba szánják, amely az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 66. cikkének 

megfelelően a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttségtől vakcinázás nélkül mentes minősítést kapott, 
és azok(at): 
a) nem vakcinázták Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen; 
b) olyan állományokból származnak, amelyek(et): 

(3)vagy [nem vakcinázták Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen.] 
(3)vagy inaktivált vakcinával vakcináztak a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen.] 
(3)vagy [legkésőbb 60 nappal a tojások begyűjtésének időpontja előtt élő oltóanyaggal vakcináztak a 

Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen.]] 
 
II.2. Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the hatching eggs] 

Közegészségügyi igazolás [*törlendő, ha nem az Unió a keltetőtojások végső rendeltetési helye] 
(14)[II.2.1. The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific 

requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) No 1177/2006, have 
been applied to the parent flock of origin and this parent flock has been tested for Salmonella serotypes of 
public health significance: 

(14)[II.2.1. A 2160/2003/EK rendelet 10. cikkében említett szalmonella-ellenőrzési programot és az antimikrobiális 
hatású készítmények és a vakcinák használatára vonatkozóan az 1177/2006/EK bizottsági rendeletben 
megállapított követelményeket a származási állományra alkalmazták, és a szülőállományon elvégezték a 
közegészségügyi szempontból fontos Salmonella-szerotípusok vizsgálatát. 
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] 
(14)[II.2.2. Neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme 

referred to in point II.1.1.] 
(14)[II.2.2. A II.1.1. pontban említett ellenőrzési program során nem észleltek sem Salmonella Enteritidist, sem 

Salmonella Typhimuriumot.] 
(16)[II.2.3. If the Member State of destination is Finland or Sweden, the hatching eggs come from flocks which have 

tested negative for Salmonella in accordance with the rules laid down in Commission Decision 2003/644/EC.] 
(16)[II.2.3. Ha a rendeltetési tagállam Finnország vagy Svédország, a keltetőtojások olyan állományokból származnak, 

amelyek a 2003/644/EK bizottsági határozatban megállapított szabályokkal összhangban végzett Salmonella-
vizsgálat során negatívnak bizonyultak.] 

Notes: 

This animal health/official certificate is intended for entry into the Union of hatching eggs of poultry other than ratites, including 
when the Union is not the final destination of those germinal products. 

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European 
Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in 
conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union in this animal health/official certificate include the United 
Kingdom in respect of Northern Ireland. 

This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in 
Chapter 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235. 
Part I: 
Box reference I.8: Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing 

Regulation (EU) 2021/404. 
Box reference I.27: “CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 

04.07. 
“Category”: select one of the following: Pure line/grandparents/parents/laying pullets/others. 

Part II: 
(1) Hatching eggs as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429. 
(2) Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404. 
(3) Keep as appropriate. 
(4) This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance 

with a vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 
2020/692, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 
6 of the table. 

(5) This guarantee is required only for hatching eggs coming from zones in which the use of vaccines against infection with 
Newcastle disease virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 
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is not prohibited, in accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing 
Regulation (EU) 2021/404 with the entry “B” in column 6 of the table. 

(6) Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory 
of origin and testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation 
(EU) 2017/625. 

(7) Keep in case the hatching eggs are dispatched from a hatchery. 
(8) keep in case the hatching eggs are dispatched from the establishment of the flock of origin. 
(9) Indicate the name, address and approval number of the establishment were the flock of origin of the hatching eggs was 

kept during the 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union. 
(10) To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus. 
(11) The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin or zone 

thereof. 
(12) The date(s) of collection cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date 

in a period when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these hatching eggs from 
that zone. 

(13) This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from 
infection with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 
2020/689. 

(14) This guarantee applies only for hatching eggs belonging to the species of Gallus gallus and turkeys. 
(15) If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the parent flock, indicate as positive: 

Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis. 
(16) Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden. 

Megjegyzések: 

Ez az állategészségügyi/hatósági bizonyítvány a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfik keltetőtojásainak az Unióba történő 
beléptetésére szolgál, beleértve azt az esetet is, amikor nem az Unió a szóban forgó szaporítóanyagok végső rendeltetési helye. 

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő 
kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett 
jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban ennek az állategészségügyi/hatósági 
bizonyítványnak az Európai Unióra való hivatkozásait úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-Írország tekintetében magukban foglalják 
az Egyesült Királyságot is. 

Ezt az állategészségügyi/hatósági bizonyítványt az (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 4. fejezetében 
található bizonyítványkitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni. 
I. rész: 
I.8. rovat: Adja meg a körzet kódját az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. mellékletének 1. részében található 

táblázat 2. oszlopában megadottak szerint. 
I.27. rovat: „KN-kód”: használja a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált rendszere szerinti megfelelő 

kódot (HR-kód): 04.07. 
„Kategória”: válassza ki az alábbiak egyikét: fajtatiszta/nagyszülő/szülő/tojójérce/egyéb. 

II. rész: 
(1) Az (EU) 2016/429 rendelet 4. cikkében meghatározottak szerinti keltetőtojás. 
(2) A körzet kódja az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. mellékletének 1. részében található táblázat 2. oszlopában 

megadottak szerint. 
(3) A nem kívánt rész törlendő. 
(4) Ez a rovat csak azon körzetek esetében töltendő ki, amelyekben – az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendelet XIII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő vakcinázási programmal összhangban – 
vakcináznak magas patogenitású madárinfluenza ellen, és amelyek az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. 
mellékletének 1. részében foglalt táblázat 6. oszlopában „A” bejegyzéssel szerepelnek. 

(5) Ez a garancia csak olyan körzetekből származó keltetőtojások esetében kötelező, amelyekben – az (EU) 2020/692 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 37. cikke e) pontja ii. alpontjának megfelelően – nem tilos a Newcastle-
betegség vírusával való fertőzöttség ellen olyan vakcinákkal vakcinázni, amelyek kizárólag az említett rendelet XV. 
mellékletében foglalt általános kritériumoknak felelnek meg, és amely körzetek az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet 
V. mellékletének 1. részében foglalt táblázat 6. oszlopában „B” bejegyzéssel szerepelnek. 
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(6) A vizsgálatokat a származási ország vagy terület illetékes hatóságai által vagy azok felügyelete mellett vett mintákon és 
az (EU) 2017/625 rendelet 37. cikkével összhangban kijelölt hatósági laboratóriumban kell elvégezni. 

(7) Tartsa meg, ha a keltetőtojásokat keltetőből adják fel. 
(8) Tartsa meg, ha a keltetőtojásokat a származási állományt tartó létesítményből adják fel. 
(9) Adja meg annak a létesítménynek a nevét, címét és engedélyszámát, amelyben a keltetőtojások származási állományát 

tartották a keltetőtojások Unióba történő feladás céljából végzett berakodásának időpontját közvetlenül megelőző 6 
hétben. 

(10) Kitöltendő, amennyiben az állatokat vakcinázták a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen. 
(11) A vizuális klinikai vizsgálatot a származási ország vagy terület vagy annak körzete hatósági állatorvosának kell 

elvégeznie. 
(12) A begyűjtés időpontja(i) nem előzheti(k) meg az Unióba történő beléptetésre vonatkozó engedély adott körzet számára 

történő megadásának időpontját, vagy nem lehet(nek) olyan időszakban, amelyre vonatkozóan az Unió korlátozó 
intézkedéseket fogadott el a szóban forgó keltetőtojásoknak az említett körzetből történő beléptetésével kapcsolatban. 

(13) Ez a garancia csak azon szállítmányok esetében kötelező, amelyeket olyan tagállamba szánnak, amely az (EU) 2020/689 
felhatalmazáson alapuló rendelet 66. cikkének megfelelően a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttségtől 
vakcinázás nélkül mentes minősítést kapott. 

(14) Ez a garancia kizárólag a Gallus gallus fajok és a pulykák keltetőtojásaira alkalmazandó. 
(15) Ha a szülőállomány életciklusa során az alábbi szerotípusok vizsgálatának bármely eredménye pozitívnak bizonyult, 

pozitívként tüntesse fel: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow és Salmonella Infantis. 
(16) Kihúzandó, ha a szállítmányt nem Finnországba vagy Svédországba szánják. 
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