
    BÖRZESZABÁLYZAT                     
A börzeszabályzat állatok eladói számára van meghatározva és rögzíti az eladók és látogatók részvételének feltételeit. Minden 
eladó és látogató felel a börzeszabályzatban meghatározott feltételek betartásáért és börzei részvételével igazolja, hogy a 

meghatározott feltételekkel egyetért. 
 

A szabályzat rendeltetése és célja  
A börzeszabályzat meghatározza a feltételeket az egyes állatfajták eladói számára - egzotikus 
madarak, galambok, baromfik, házinyulak, prémes állatok, apró rágcsálók, akváriumi halacskák és 
terráriumi állatok. 
Az állatbörze rendezőjének jogai és kötelességei 

1. Az egzotikus madarak, galambok, baromfik, házinyulak, prémes állatok, apró rágcsálók, akváriumi halak, terráriumi állatok 
és kiegészítő tenyésztői termékek börzéjének megrendezője az agrokomplex NEMZETI KIÁLLÍTÓTÉR állami vállalat Nyitra 
és a Szlovákiai Tenyésztők Szövetsége nevű érdekképviselő egyesület. 

2. A megrendező bebiztosítja a térségeket az állatbörze számára többcélra alkalmas pavilonokban. A megrendező 
kiállítóterén rendelkezésre állnak a N, G és M5 fedett pavilonok. Az állateladók nagyobb érdeklődése esetén a megrendező 
bebiztosít további térségeket. 

3. A megrendező bebiztosítja az állatbörze térségeinek előkészítését, a börze lefolyását, a takarítást, a térségek 
fertőtlenítését és dezinszekcióját. Nem biztosít be szállítókonténereket állatok számára és nem felel az állatok szállításáért 
a börzére és az állatok elszállításáért a börzéről.  

4. A megrendező bebiztosítja az állatgyógyászati felügyeletet a börzén - az „N” pavilonban állatorvos van jelen. 
5. A jelenlevő állatorvos jogosult nem elfogadni vagy kiutasítani a börzéről beteg, vagy betegséggyanús állatot. A hallott 

állatok ártalmatlanítását a tenyésztő a saját költségére végzi az Európai Parlament és Bizottság 1069/2009 (EK) számú 
2019. október 21.-i rendelkezése szerint, amely rögzíti a nem emberi fogyasztásra meghatározott mellékes állati 

termékeket és levezetett termékeket érintő egészségügyi előírásokat, amely által megszűnik a 1174/2002 számú (EK) 
rendelkezés (rendelkezés a mellékes állati eredetű termékekről).  

6. A megrendező nem felel az állatok ellopásával, megkárosításával vagy halálával keletkezett károkért a börzén, az eladók és 
látogatók számára nem keletkezik kártérítési igény a megrendező részéről. 

7. A megrendező nem felel főleg az eladók és látogatók áruinak, közlekedési eszközeinek, vagyonának ellopásáért, 
megkárosításáért. 

8. A megrendező fenntartja jogát a börze végrehajtásának visszavonására. A börze végrehajtás visszavonásának egy oka a 
börze állatgyógyászati tilalma. A börze visszavonásának esetében a megrendező nem felel az eladók költségeiért, amelyek 
az állatok és árú börzére történő szállításával és asztalok rezerválásával függenek össze. 

9. A megrendező a börze megrendezésének visszavonását internetoldalán legkésőbb 7 nappal a börze meghatározott 
időpontja előtt közli. 

10. A rendező jogosult a börzeszabályzat betartását alkalmazottjai vagy megbízott személyek által ellenőrizni és a börzei 
résztvevőktől megkövetelni a börzeszabályzat által meghatározott kötelességek teljesítését. 

11. A megrendező elvégzi a belépődíj és az eladói díjjak beszedését a börze látogatóktól és eladóktól. 

Szervezési szabályzat 
1. A börze a hónap minden negyedik vasárnapján van megszervezve. A megrendező fenntartja jogát a börze időpontjának 

megváltoztatására. A megrendező a változást az internetoldalán legkésőbb 7 nappal a meghatározott időpont előtt közli. A 

börze időpontjai általában egy évvel előre vannak meghatározva. 
2. Börzei eladó az állatok, áruk és szolgáltatások eladója. Az eladó teljes körben felelős az állatok egészségi állapotáért és a 

szállított áruk és szolgáltatások minőségéért. 
3. Eladók számára a belépés a börze térségébe 04.00 órától a B2 kapun át engedélyezett, ha az eladó megfizeti a 

meghatározott díjat. Gépkocsi nélküli eladók számára a belépés a „G” pavilonnál elhelyezett pénztárnál is lehetséges, 
amely 4.30 órától van nyitva. A börzére történő belépésével az eladó egyetért a börzeszabályzattal és kötelezi magát 
betartására. 

4. A börze a nyilvánosság számára 06.00 órától 10.00 óráig nyitott a B1, B2 kapukon és ugyanúgy a „G” pavilonnál elhelyezett 
pénztárnál. 

5. A börze 10.00 órakor zár. 
6. A börze az „N”, „G” és „M5” pavilonokban és a szomszédos kinti területeken folyik. Az „N” pavilon az egzotikus- és 

díszmadarak, akváriumi halak, terráriumi állatok és apró rágcsálók számára van meghatározva, gépkocsi belépés 
lehetősége nélkül. A fenn említett fajták eladása csak az „N” pavilonban engedélyezett. A „G” pavilon a baromfik, 

galambok, házinyulak és prémes állatok számára van meghatározva, gépkocsi belépés lehetősége nélkül. A pavilonok 
kizárólag élő állatok eladására vannak meghatározva. Az „M5” pavilon a mezőgazdasági termelők piaca és a tenyésztési 
kiegészítő választék számára van meghatározva, gépkocsi belépés lehetőségével. 

7. A börze megrendezője fenntartja a jogát arra, hogy az eladóknak az „M5” pavilonban fenntartsa az eladási helyet 05.30 
óráig. Ez idő után a rendező a térséget bérbe adja más eladóknak. A börze megrendezője fenntartja a jogát az eladási 
asztalok rezerválására az „N” pavilonban 7.00 óráig. A feltűntetett idő után az adott helyre más tenyésztő állhat. 

8. A kinti területeken nem lehet helyet rezerválni és a megrendező utasításai szerint vannak elfoglalva. 
9. Az eladó hely 5x3m területre elhatározott térség, tehát 15m

2
. 

10. Az eladási hely díja: -  árueladók (pavilonban)..…………………………………………………………………………………………..14,00 € 

                                                 -  nem árueladók, felvásárlás (pavilonban)…………………………………………………………………. 10,00€ 
                                                -   kinti eladók………………………………………………………………………………………………………………. 5,00 € 

                                                 -  helyrezerválás asztalon pavilon „N “1 x 0,5 m /börze…………………………………………………1,00 € 
            Egyéb díjak:               -  belépődíj……………………………………………………………………………………………………………………2,00 € 

                                                  - parkolási díj/személygépkocsi……………………………………………………………………………………2,00 € 
                                                  - parkolási díja/autóbusz……………………………………………………………………………………….……20,00 € 

Minden eladó köteles a terület bérbevételén kívül belépődíjat és parkolási díjat fizetni.  
Az árak minden változása az adott év ár listájában lesz feltűntetve. 

11. Az eladók és látogatók csak a fenntartott parkolóhelyeken parkolhatnak. 
12. Az eladó a börze befejezése után köteles a kiállítóteret 12.00 óráig elhagyni. 
13. Minden eladó köteles a „Börzeszabályzaton” kívül betartani a „Piacszabályzatot” is - lásd www.agrokomplex.sk. 

A börze a következő állatfajták számára van meghatározva 
1. A börze a következő állatfajták eladására van meghatározva: egzotikus és díszmadarak, galambok, baromfik, házinyulak, 

apró rágcsálók, terráriumi állatok, akváriumi halak, prémes állatok (házi görény, farmróka, mosómedve, nerc, nutria, 
csincsilla). 

2. A börzén csak egészséges és jó erőnlétű állatok vehetnek részt. Vemhes nőstények a vemhesség második felében és 
szoptató nőstények a börzéből kivannak zárva. 

 

Az állatok kezelésének módja. 
1. A börze az állatok cseréje, megvásárlása és eladása formájában folyik a börze egyes résztvevői között. Az állatok eladását 

és megvásárlását a börze résztvevői maguk, saját nevükben és saját felelőségükre biztosítják be. 
2. Állatok kezelésére csak a megvásárlás - eladás esetében kerül sor, amikor az állat át van helyezve az egyik szállítóketrecből 

a másikba (kiállítóketrecbe vagy konténerbe). A tenyésztők kötelesek az állatokkal úgy bánni, hogy az állatok ne legyenek 
nyugtalanítva vagy kínozva, és a sebesülés kockázata a legkisebb mértékre legyen csökkentve, összhangban az állatók 
védelméről szóló 39/2007 számú törvény 22. §-l. 

3. Az állatokat kezelő személyeknek fokozottan kell figyelniük az állatokra a börze egész tartama alatt és tudomásukra kell 
venniük azt a valóságot, hogy az állatok idegen környezetbe érkeznek és védekező reakciókat mutathatnak fel. 

4. A börzén nem engedélyezett vizsgák, versenyek, idomítások vagy gyakorlatok végzése az állatokkal. 
5. A megrendező jogosult a börzéből kizárni olyan személyt, aki megsérti a meghatározott feltételeket (pld.: nem 

engedélyezett segédeszközöket, felszerelést használ, az állatokat nem megfelelően bünteti, használ olyan 
segédeszközöket, amelyek sérülést, vagy stresszt okoznak, nem vezeti az állatot az állatgyógyászati ellenőrzésre, nem 
rendelkezik illetékes állatgyógyászati tanúsítvánnyal). 

Az állatok kezelésére szolgáló berendezések, felszerelések, segédeszközök  
1. A börze az agrokomplex NEMZETI KIÁLLÍTÓTÉR állami vállalat Nyitra pavilonjaiban folyik, amelyek teljesítik a nagyobb 

létszámú személyek, állatok összpontosítására vonatkozó térségi és higiéniai feltételeket. 
2. A pavilonok fel vannak szerelve állványokkal, amelyekre az egyes tenyésztők elhelyezik kiállító ketreceiket vagy 

konténereiket. Tekintettel a börze rövid időtartamára (maximálisan 6 óra) az állatokat nem kell áthelyezni a 
szállítóketrecekből vagy konténerekből más kiállító, vagy istállóterületekre. Az eladók felelősek az állatjaik kényelméért, 
így főleg az itatásáért, etetésért, kezeléséért és felügyeletéért. 

3. A szállítóketreceknek, kiállítási ketreceknek és konténereknek olyan méreteiknek kell lenniük, hogy minimalizálják az 
állatok sebesülését, stresszét és szenvedését. 

4. A kiállítási, istállózási ketrecekben elhelyezett állatok számára be kell tartani a jelen börzeszabályzat 1.számú 

mellékletében feltűntetett minimális nagyságokat. 

5. Az állatok kezelésére használt kezelési segédeszközöket a tenyésztők saját költségeikre biztosítják be. 
 

Az állatok szállítása a börzére 
1. Az állatok börzére történő szállítását és visszaszállítását a tenyésztő biztosítja be. A szállítást az Európai Bizottság 

2004.december 22.-i 1/2005 (EK) számú az állatok szállítás alatti és vele kapcsolatos tevékenységek alatti védelméről szóló 
rendeletének és a módosított 64/432/EGK és 93/119/EK irányelvek és az 1255/97 (EK) számú rendelet alapján kell 
elvégezni. 

2. Az állatokat csak olyan eszközökben lehet szállítani, amelyek úgy vannak megszerkesztve, hogy műszakilag bebiztosítsák az 
állatok kényelmét, minimalizálják megsebesülésük lehetőségét a szállítás folyamán, lehetővé tegyék az állatok és 
kényelmük rendszeres ellenőrzését, teljesítsék a műszaki követelményeket, és rendelkezzenek az előírt felszereléssel. 

3. A közlekedési eszközök azon térségeiben, melyekben az állatok szállítva vannak, nem szabad manipulálni nyitott tűzzel, 
nem szabad egyidejűleg olyan tárgyakat szállítani, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatnák az állatok kényelmét, vagy 
megkárosíthatnák egészségüket, főleg ingerlő és gyúlékony anyagokat. 

4. A tenyésztők kötelesek a börzére megbetegedés látható tünetei nélküli állatokat szállítani. 

Elsősegély és állatgyógyászati ellátás, állatvédelmi felügyelet 
1. Az elsősegély, állatgyógyászati ellátás és állatgyógyászati felügyelet az „N” pavilonban kijelölt helyen jelenlevő állatorvos 

által van bebiztosítva. Az állatorvosnak kialakított feltételei vannak az állatok ellenőrzésével és kezelésével összefüggő 
munkájának rendszerű végzésére. 

2. A tenyésztők kötelesek az állatvédelmi felügyelet dolgozóinak, munkájuk elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, 
információkat, tárgyi és személyes segítséget nyújtani, beleértve az állatok elővezetését a felügyeletet végző dolgozók által 
meghatározott helyre. 

3. Az állatvédelmi felügyeletet jogosultak elvégezni az állatgyógyászati ellenőrök, akik a tenyésztőknek szolgálati 
igazolvánnyal mutatkoznak be. 

Állatvédelmi tanácsadás személyek számára és egyéb rendelkezések 
1. Ez a börzeszabályzat az „N”, „G”, „M5“ pavilonok információs tábláin, és a www.agrokomplex.sk, www.szch.sk 

weboldalakon áll rendelkezésre. A börzén részt vehetnek belföldi és külföldi tenyésztők a Nyitrai Regionális Állat- és 

Élelmiszerügyi Igazgatóság által meghatározott állatgyógyászati és börzei feltételek betartása mellett (továbbá csak „RVPS 
Nyitra”): 
 A megrendező és tenyésztő a börzével összefüggő tevékenységeknél kötelesek betartani a meghatározott 
állatgyógyászati és higiéniai követelményeket, a börzeszabályzatot és érvényes előírásokat. 

 A börzén bemutatott állatoknak teljesíteniük kell az állatgyógyászati feltételeket a Szlovák Köztársaság és az Európai 
Unió érvényes törvényhozása és a jelen börzeszabályzat szerint. 
 A megrendező az állatgyógyászati orvos javaslatára jogosult a börzéről kizárni állatot abban az esetben, ha nála 
betegség, stressz tünetei vagy más negatív tünetek lépnek fel, melyek az állat szenvedéséhez vezetnének. 
 A megrendező jogosult kiküldeni a börzéről olyan látogatót vagy eladót, aki megsérti vagy nem tartja be a 
börzeszabályzatot, a belépődíj visszaadásának igénye nélkül. 

A börzeszabályzat érvényessége és hatékonysága 
1. A börzei szabályzat 2012.12.1.- l érvényes és hatékony. 
2. A börzei szabályzat kötelező a börzei eladók, látogatók és résztvevők számára. 
3. A börzei szabályzat minden változása fel van tűntetve a www.agrokomplex.sk weboldalon. 

 

A BÖRZESZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 
Állatorvosok által meghatározott javasolt minimális térségek egyes állatfajták istállóztatására: 
A) Baromfi 

Állatok kategóriája 
Az állatok hozzávetőleges 

súlya  
kg-ban 

 

       A ketrec minimális          
magassága  

    állat részére m-ben 

A ketrec minimális 
padlóterülete egy állatra    
m

2
-ben 

Csirke - kisfajú   0,5 0,4 0,16 
Csirke - középfajú 3 0,5 0,25 
Csirke - nagyfajú 4 0,6 0,36 
Gyöngytyúk 2 0,6 0,36 
Pulykák      6 és 12 között                          1                         1 
Kacsák - kisfajták       1 és 1,5 között 0,4 0,16 
Kacsák - nagyfajták                2 és 4 között 0,7 0,49 
Libák                4 és 9 között                          1                         1 

B) Házinyulak 

Állatok kategóriája 
Az állatok hozzávetőleges 

súlya  
kg-ban 

A ketrec minimális 
magassága 

állat részére m-ben 

A ketrec minimális 
padlóterülete egy állat 
számára m

2
-ben 

Törpe fajták 1,2 0,3 0,14 
Kisfajták                          3    0,35                      0,2 
Közepes fajták 4 és 5 között 0,4                      0,3 
Nagyfajták 6 felett 0,4 0,36 

C) Galambok 

Állatok kategóriája 
Az állatok hozzávetőleges 

súlya 
kg-ban 

A ketrec minimális 
magassága 

állat részére m-ben 

A ketrec minimális 
padlóterülete egy állat 
számára m

2
-ben 

Kisfajták 0,5   0,25    0,0625 
Közepesen nagyfajták 0,5 és 0,75 között 0,3 0,09 
Nagyfajták      0,75 felett 0,4 0,16 

D) Prémes állatok 

Állatok kategóriája 
Az állatok hozzávetőleges 

súlya 
kg-ban 

A ketrec minimális 
magassága 

állat részére m-ben 

A ketrec minimális 
padlóterülete egy állat 
számára m

2
-ben 

Nerc  3 0,4     0,255 
Házi görény  2 0,4     0,255 
Farm róka 15 0,7 0,8 
Mosómedve 18 0,7 0,8 
Nutria      5,5 0,5 0,8 
Csincsilla      0,5   0,21     0,059 

E) Az állatok kezelésére szolgáló berendezések, felszerelések, segédeszközök  
a) A kiállítási ketreceknek, szállítóketreceknek és konténereknek az egyes állatfajták részére tisztáknak kell lenniük olyan 

méretekkel, hogy minimalizálják az állatok sebesülését, stresszét és szenvedését. 
b) A madarakat csak kiállítói ketrecekben szabad árulni, amelyeknek tisztáknak kell lenniük, kell bennük lenni víznek és 

takarmánynak, két madárüllőnek és maximálisan két madárnak. A madarakat a börzére szállítóketrecben is lehet hozni, 

amelynek tisztának kell lennie, nem kell benne víznek és takarmánynak lennie és nem lehet túlzsúfolt madarakkal. Ilyen 
szállítóketrecből a madarakat csak a felvásárlásba lehet eladni. Szállítóketrecből nem lehet madarakat árulni és asztal alá 
kell azt elhelyezni hátsó részével az utca felé. Ebből a szállítóketrecből lehet pótolni a madarakat a kiállítóketrecbe, ha 
ebben kevesebb van, mint a meghatározott szám (kettő vagy négy). 

Az asztalokon vagy rajtuk kívül, madarakat csak láda típusú kiállítóketrecekben lehet kiállítani, a lejjebb megadott méretekkel: 

KIS KIÁLLÍTÓKETREC: 
a) Ketrecek kanárik, zebrapintyek és velük hasonló nagyságú madarak számára 

Szélesség - 30 cm, mélység - 18 cm, magasság - 24 cm 

b) Ketrecek hullámos papagájok, törpepapagájok, fűpapagájok és hasonló nagyságú madarak számára 
Szélesség - 35,5 cm, mélység - 16,5 cm, magasság - 30,5 cm 
A következő fajták - nemek kiállítóketreceiben engedélyezett 4 darab madarat tartani: hullámos papagájok, kanárik, 

zebrapintyek, törpepapagájok, fűpapagájok és apró egzotikus madarak a gyémántgalambocska nagyságáig. 

KÖZEPES KIÁLLÍTÓKETREC: 
c) ketrecek közepes nagyságú papagájok, rozellapapagájok, legyezőpapagájok, jákópapagájok, nemespapagájok és velük 

nagyságban hasonlók számára 
szélesség - 35,5 cm, mélység - 16,5 cm, magasság - 30,5 cm 

NAGY KIÁLLÍTÓKETREC: 
d) Ketrecek a nagy típusú papagájok, Ambon-királypapagáj, hegyi ara és velük nagyságban hasonlók számára 

szélesség 62-cm, mélység-30,5 cm magasság 61-cm. 
e) Teljesdrótketrec, nagy és közepesen nagy madarak számára -   araraunák, legyezőpapagájok és velük nagyságban hasonló 

nagyságú madarak számára. A madár, ha ül az üllőn fejével nem érheti el a ketrec tetejét és farkával pedig a ketrec alját.   
Minden típusú kiállítóketrecet lehetséges megvásárolni a börze folyamán a kiállítóketrecek eladóitól, illetve a tenyésztő 

beszerezheti más forrásokból, vagy pedig saját maga elkészítheti. 
 

A BÖRZESZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

Állatgyógyászati feltételek 
Az RVPS Nyitra, mint az állatgyógyászati gondoskodás helyi államigazgatási szerve az állatgyógyászati gondoskodásról szóló 
módosított 39/2007 számú Tör. Tári törvény 8.§-a értelmében a következő feltételeket határozza meg az „Egzotikus madarak, 
galambok, baromfik, házinyulak, prémes állatok, apró rágcsálók, akváriumi halak, terráriumi állatok és kiegészítő tenyésztési 
termékek” börzéje részére.  

1/ Feltételek a Szlovák Köztársasági állatok számára 
- Minden állat áthelyezési kísérő dokumentummal lesz kísérve, melyben a magán állatorvos a tenyésztés helyén igazolja, hogy 
az állatok nem mutatnak fel semmilyen klinikai betegségeket tekintettel az adott állatfajta által átvihető betegségekre 
(egzotikus- és díszmadarak, baromfik, galambok, házinyulak, prémes állatok- házi görények, farmrókák, mosómedvék, nercek) 
- Szükséges, hogy a prémes állatok tulajdonosa (házi görények, farmrókák, mosómedvék), feltudjon mutatni az állatgyógyászati 
ellenőrzésnél érvényes állatgyógyászati dokumentumot (egészségügyi igazolvány vagy levél), amelyben igazolva lesznek a 
következő állatgyógyászati követelmények: 
 3 hónapnál idősebb állatoknak szükséges, hogy az igazolványban legyen igazolt oltás veszettség ellen, nem rövidebb mint 3 
hét, miközben az oltóanyagnak a Szlovák Köztársaságban regisztrálva és inaktiválva kell lennie, legalább 1 nemzetközi antigént 
kell tartalmaznia a WHO szabványok szerint   

 A veszettség elleni oltás igazolásának tartalmaznia kell az oltóanyag nevét és a gyártási számát. 

- A veszettséggel összefüggésben, 3 hónapnál fiatalabb házigörényeknek teljesíteniük kell az állatgyógyászati dokumentumban 

megjelölt általános követelményeket, melyben igazolva kell lennie, hogy az eredet tenyésztésében születtek és ott voltak tartva 
születésük óta. 
A 2011. november 1.- től született prémes állatoknak (házi görények) nem felcserélhető módon kell megjelölve lenniük az ISO 
11784 szabványt teljesítő transzponderrel - mikrocsippel. A felcserélhetetlen megjelölésnek összhangban kell lennie az Európai 
parlament és Bizottság (EK) 998/2003 számú rendeletével. 

2/ Állatok más EU tagállamokból 
- A gazdasági baromfinak teljesítenie kell a Bizottság 2009/158/EK számú irányelvének feltételeit és kísérve lesz 
állatgyógyászati tanúsítvánnyal a TRACES rendszerben, amely az illetékes állatgyógyászati hatóság által lesz bizonyítva. 
- Fogékony állatoknak (házi görények, farmrókák, mosómedvék, nercek) 3 hétnél rövidebb érvényes oltással veszettség 
elleni oltással kell rendelkezniük, az oltóanyagnak a Szlovák Köztársaságban regisztrálva, inaktiválva kell lennie, legalább 1 
nemzetközi antigént kell tartalmaznia a WHO szabványok szerint. A veszettség elleni oltás igazolásának tartalmaznia kell az 
oltóanyag nevét és a gyártási számát 
- A 2011. november 1.- től született prémes állatoknak (házi görények) nem felcserélhető módon kell megjelölve lenniük az 

szabványt teljesítő transzponderrel - mikrocsippel, amely teljesíti az ISO 11784 szabályt. A felcserélhetetlen megjelölésnek 
összhangban kell lennie az Európai parlament és Bizottság (EK) 998/2003 számú rendeletével. 

3/ Állatok más EU tagállamokból kötelezően teljesítik a Bizottság módosított 92/65/EGK irányelvét. Ez az irányelv a Szlovák 
Köztársaság kormányának 313/2003 számú Tör. Tári törvényében van végrehajtva, amely az állatok egészségére helyezett 
követelményekről az állatok tagállamok közötti áthelyezésénél, cseréjénél és az állatok, spermiumok, petesejtek, embriók 
behozataláról szól harmadik államokból és kísérve lesznek állatgyógyászati tanúsítványokkal a TRACES rendszerben, amelyek az 
illetékes állatgyógyászati hivatal által lesznek bizonyítva. Az állatgyógyászati követelmények az egyes állatfajták számára, a 
közösségben lefolyó kereskedelem számára előírt bizonyítványokban vannak meghatározva. 

Az állatokat szállító tenyésztők és tulajdonosok, a szállításnál kötelesek betartani az Európai Bizottság állatok szállítás alatti 
védelméről szóló 1/2005 (EK) számú rendeletét. 
A börzéből kivannak zárva a következő állatfajták: 

- kutyák 
- macskák 

- kérődzők 
- párosujjú patások 
- páratlanujjú patások 

http://www.agrokomplex.sk/
http://www.agrokomplex.sk/
http://www.szch.sk/
http://www.agrokomplex.sk/

