Állatvásáron árusíthat:
Magánszemélyek, az érvényben lévő jogszabályok betartásával.
Állatot a területre felhajtani, csak állatorvos jelenlétében, és csak érvényes állatorvosi
engedéllyel szabad!
Az orvosi igazolást az illetékes körzeti állatorvosnál kell kérni, díjazás ellenében, mely csak 3
napig, és a megirányított piacra érvényes.
Nyitva tartás: Minden szombaton 6h-tól, Télen: 7h-tól.
A helypénzfizetés a kapunál, behajtáskor mennyiségtől függően a mindenkori DÍJTÉTELEK
alapján.
Állatvásár
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Ló 1 évesig
Ló 1 éven felül
Szarvasmarha 6 hónaposig
Szarvasmarha 6 hónapos kortól
Sertés 50 kg ig.
Sertés 50 kg on felül
juh, kecske, bárány, szamár, öszvér, gida, bárány

200 Ft
300 Ft
200 Ft
300 Ft
100 Ft
200 Ft
50 Ft

A gépkocsik behajtási díja megegyezik a rendeletben szereplő gépkocsi elhelyezési díjakkal.
A piacon megvásárolt állatok nyilvántartása, dokumentumok kiadása a helyszínen lévő
irodahelyiségben INGYENESEN történik
Ehhez szükséges adatok:
Eladó és a vevő:
Neve, címe,
Szállító jármű rendszáma,
Az állat azonosító száma /fülszáma/
Az állatok szállítása közben az ellenőrző szervek, a járlatlevél hiányát ugyanúgy büntetik, mint a
gépkocsik forgalmi engedélyének hiányát.
Az előírás szerint az állatorvosi ellenőrzés feltétele, hogy behajtáskor az orvosi ellenőrzés nappali
megvilágításnál legyen.
A területen elhullott, ill. beteg állatok megsemmisítési költsége az eladót terheli.
A területen szigorúan tilos az állatok levágása. A tiltott vágás, büntetést, valamint takarítási és
fertőtlenítési költségek, megfizetését vonja maga után.

Rakodó- és gyűjtőállomás engedéllyel rendelkezünk
Európai uniós országokba történő állatszállítmányok összeállításához
Felvásárlás minden nap engedélyezett kivétel a szombati állatvásár napja.
.
Karámrendszer, digitális mérleg, felhajtók, elkülönítő, állatvizsgáló helyiség.
A felépítmények és a takarítást, fertőtlenítést tartalmazó bérleti díjaink:
Egyszeri alapdíj:
50.000Ft
Plussz óradíj
2.500Ft
(minden megkezdett óra,de max. 48 óra a 48 óra leteltével az alapdíj ismét fizetendő)
A rakodóra való igényt a tervezett rakodás megkezdése előtt legkevesebb 72 órával be kell
jelenteni faxon, erről 12 órán belül visszaigazolást adunk.
Előtte telefonon történő egyeztetés Tel 06 42 433 423
Fax 06 42 596 370

