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Definíció 

Az audit alapfogalma az ISO 19011 szabvány alapján: 

 

„Az audit auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív 

kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált 

folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok 

milyen mértékben teljesülnek. 

 

Az audit nem hibákat keres. Eredménye azonban az, hogy 

rámutatva a működés kritikus pontjaira segíti a vezetőséget a 

javító intézkedések bevezetésében. 



Definíció 

Alanya: 

 

- Külső 

- Tanúsító 

- Beszállítói 

 

- Belső 

Tárgya szerint: 

 

 - Termék 

 

 - Eljárás, folyamat 

 

 - Rendszer 

 



Farm audit = telep bejárás 

 

- Forgalmazók (takarmány, -adalék, gyógyszer, fertőtlenítőszer, 

technológia, genetika, stb.) 

- Szakmaközi szervezet 

- Szakmai bizottságok 

- Hatóságok (áeüi, állatvédelem, környezetvédelem, stb) 

- Külső szakértők 

- Egyéb (áruházláncok, stb) 



Kihívások 

PRRS, Afrikai sertéspestis Külső-belső járványvédelem 



Farm auditok tapasztalatai  



Farm auditok tapasztalatai  





Helyszíni ellenőrzések 



Kívülről-befelé történő bejutás 

1. Állat (mentességi igazolások) 

- lappangási idő alatt, ill. heveny betegség fázisában levő tünetmentes 

ürítők! 

- Mentes áeüi igazolásokkal, ill. igazolás nélküli pozitív állatok (PRRS) 

- MRSA, Ileitis, dysenteria, M.hyorhinis, PRRS stb. 

- KARANTÉN = ADAPTÁCIÓ 

2. Sperma (minőségi tanúsítvány, áeüi igazolás) 

- PRRSV, AyV, PPV, SP, Bruc., Lepto 

 

 
Forrás: Dr. Földi József 



Kívülről-befelé történő bejutás 

3. Ember (ruha, bőr, lábbeli, orr nyálkahártya) 

- Állatorvosok 

- Inszeminátorok (háztáji) 

- Szaktanácsadók (cégképviseletek, bizottságok, stb.) 

- Telepi dolgozók (otthoni állattartás) 

- Látogatók (delegációk) 

- Mesteremberek (karbantartók, 

építőmunkások, stb) 

- Szállítók (állat, hulla, takarmány, stb.) 

- Egyéb 

 

 

Forrás: Dr. Földi József 

 



Kívülről-befelé történő bejutás 

4. Járművek (fertőtlenítés, igazolások) 

- ASP, APP, TGE, Strep. Suis, PRRS, stb. 

5. Takarmány, ivóvíz (mikrobi vizsgálatok) 

6. Trágya/alom (mikrobi vizsgálatok) 

- Parazita peték, baktériumok, gombák, szálló por 

- Eszközökön, lábbelin, járművek kerekein tapadt trágya 

 

 Forrás: Dr. Földi József 

 



Kívülről-befelé történő bejutás 

7. Egyéb állatok (rágcsáló és rovarirtás, telepi kutyák) 

- rágcsálók, rovarok, vaddisznó, vadnyúl, kutyák, macskák, 
vadmadarak, galamb, szarvasmarha, juh, ló, baromfi 

8. Állati hulla, hulladék 

- Hulla tárolás, szállítás, szállító járművek, hullaégetők 

9. Levegő  

- Telepen belül, épületek között jelentős lehet  

- Telepek között nem feltétlenül 

- PRRSV, M. hyo 4,5 km, AyV 9 km 

 

 

 

Forrás: Dr. Földi József 

 



Telepi zártság 



Telepi zártság 



Telepi zártság 



Kéz és lábbeli fertőtlenítés, látogatási napló 



Kéz és lábbeli fertőtlenítés, látogatási napló 



Kéz és lábbeli fertőtlenítés, látogatási napló 



Kéz és lábbeli fertőtlenítés, látogatási napló 



Jármű fertőtlenítés 



Jármű fertőtlenítés 



Takarmány szállítás 



Takarmány szállítás 



Alom szállítás, tárolás 



Alom szállítás, tárolás 



Alom szállítás, tárolás 



        Trágya szállítás, elhelyezés 



        Trágya szállítás, elhelyezés 



Állat szállítás 



Állat szállítás 



Belső járványvédelem 



Adaptáció !!! 

- Véres 

beavatkozások 

- dajkásítás 

Eszköz, ember, állat 



Telepi szociális épület, FF öltöző 



Telepi szociális épület, FF öltöző 



Telepi szociális épület, FF öltöző 

 



Ebédlő, pihenő 



Munkaruha, védőfelszerelések 



Munkaruha, védőfelszerelések 



Munkaruha, védőfelszerelések 



Munkaruha, védőfelszerelések 



          Kéz és lábbeli fertőtlenítés 



          Kéz és lábbeli fertőtlenítés 

 



Épület fertőtlenítés 



Épület fertőtlenítés 



Épület fertőtlenítés 



Rágcsáló és rovarirtás 



Rágcsáló és rovarirtás 



Rágcsáló és rovarirtás 



Rágcsáló és rovarirtás 

Forrás: dr. Albert Mihály 



Diagnosztika, boncolás 



Diagnosztika, boncolás 



          Hulla tárolás 



          Hulla tárolás 



         Gyógyszerek, dokumentumok 



         Gyógyszerek, dokumentumok 



         Gyógyszerek, dokumentumok 



         Gyógyszerek, dokumentumok 



         Gyógyszerek, dokumentumok 

Forrás: dr. Albert Mihály 



         Gyógyszerek, dokumentumok 



Állatjólét 



Állatjólét 



Környezet 



Mire számíthatunk? 



Mire számíthatunk? 



Mire számíthatunk? 



Mire számíthatunk? 

VÍRUS BAKTÉRIUM 



Farm audit - szakértői tevékenység 



Farm audit - szakértői tevékenység 

 

1. „Kerekasztal” tanácsadás 

2. Szeroprofil vizsgálatok 

3. Intézeti diagnosztika 

4. Egyetemi háttér  

5. Komplex szolgáltatás 

(megoldás) 

 



Cél 
 

 

 



CONFIDENTIAL - DO NOT 

DISCLOSE 

Köszönöm a figyelmet! 


