
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 
 31/2012. (IV. 17.) Közleménye 

 
a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás keretében 

a második gazdálkodási évben alkalmazható  
hatóanyagok és állatgyógyászati termékek listájáról 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat 
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 
18/2011. (III. 9.) VM rendelet alapján azok az állattartók, akik a paraziták elleni 
védekezésre vonatkozó kötelezettséget is vállalják, kötelesek a külső és belső 
paraziták ellen védekezni, valamint a telepen rovarmentesítési programot 
megvalósítani. 

A külső és belső paraziták elleni védekezésre a tejelő szarvasmarhákra 
érvényes engedéllyel (törzskönyvvel) rendelkező valamennyi 
állatgyógyászati termék használható. Jelen közlemény kiadásakor az alábbi 
termékek rendelkeznek engedéllyel. Tekintettel arra, hogy az engedélyezett 
termékek köre folyamatosan változik, a lista csak tájékoztató jellegű. 
 

Készítmény Hatóanyag 

Albendavet 10% szuszpenzió albendazol 

Vermitan 2,5% szuszpenzió albendazol 

Vermitan 10% szuszpenzió albendazol 

Fenbendanin 5% belsőleges por fenbendazol 

Fenbendanin 5% gyógypremix fenbendazol 

Panacur 10% szuszpenzió fenbendazol 

SH-Fenbendazol 5% granulátum fenbendazol 

Belamisol 10 injekció levamizol 

SH-Levamisol conc. pulvis levamizol 

Levafas Diamond (eseti) levamisol, oxiklozanid 

Flukiver 5% injekció klozantel 

Biomectin 1% injekció ivermektin 

Cevamec 1% injekció ivermektin 

Ecomectin 1% injekció ivermektin 

Frommectin injekció ivermektin 

IVERGEN Premium L.A. injekció ivermektin 

Iverktin 1% injekció ivermektin 

IVERVETo-1 injekció ivermektin 

Ivomec injekció ivermektin 

Ivomec pour on for cattle ivermektin 

Ivomec Super injekció ivermektin 

Noromectin injekció ivermektin 

Vetimec10 mg/ml oldatos injekció ivermektin 

Dectomax injekció doramektin 

Eprinex pour on eprinomektin 



Cydectin 10% LA injekció szarvasmarhák részére moxidektin 

Butox-B 7,5 pour on deltametrin 

Pfizer spot on insecticide deltametrin 

Auriplak krotália (eseti) permetrin 

Bayofly pour on ciflutrin 

Taktic ektoparazita irtószer amitráz 

  

Protozoonellenes készítmények  

Baycox bovis 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió toltrazurl 

Diclazuril Janssen 2,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió diclazuril 

Vecoxan 2,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió diclazuril 

Imizol injekció imidocarb 

Halocur 0,5 mg/ml belsőleges oldat borjak számára 
(centrálisan engedélyezett) 

halofuginon 

 
A nemzeti eljárás keretében engedélyezett készítmények jellemzőinek 
összefoglalója és használati utasítása megtalálható a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának honlapján 
(http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazga
tosag/kozerdeku/torzskonyvezes/forgalmazhato/nemzeti), a közösségi 
eljárásban törzskönyvezett készítmények esetében pedig az Európai 
Gyógyszerügynökség honlapján (www.ema.europa.eu). 

Felhívom az állattartók figyelmét, hogy a készítmények alkalmazásakor a 
használati utasítás előírásait, különösen a tejtermelő vagy vemhes állatokra 
vonatkozó rendelkezéseket, valamint az élelmezés-egészségügyi várakozási 
időt minden esetben figyelembe kell venni. 

Budapest, 2012. április 17. 

 
 
 

    Búsi Lajos 
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