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Nr: 6200/928-2/2022 

Import licence 
 

I officially verify that the Veterinary Medical Research Institute (H-1143 Budapest, Hungária Boulevard 21.) 

is allowed to import the following materials and work with those: 

 

Nature of animal by-products and species: Mycoplasma strains / Samples containing Mycoplasma strains 

 

Number of samples: not specified 

 

Place of origin: not specified 

 

Place of destination: Veterinary Medical Research Institute (H-1143 Budapest, Hungária Boulevard 21.) 

 

Furthermore, I officially verify that Miklós Gyuranecz Dr. and Zsuzsa Kreizinger Dr. are researchers of the 

Veterinary Medical Research Institute (H-1143 Budapest, Hungária Boulevard 21.) and they have licence to 

take over these materials. The use of the abovementioned materials is authorised solely for diagnostic, 

educational and research purposes and not intended for commercial purpose. The sample(s) must be directly 

sent to the indicated place of destination. The sample(s) must be packed in new packaging, preventing any 

leakage. The package must bear on the exterior a legible label with the following statement: ’NOT FOR 

ANIMAL OR HUMAN CONSUMPTION. THE MATERIALS ARE INTENDED SOLELY FOR 

DIAGNOSTIC, EDUCATIONAL AND RESEARCH PURPOSES’ „NEM ÁLLATI VAGY EMBERI 

FOGYASZTÁSRA SZÁNT, KIZÁRÓLAG DIAGNOSZTIKAI, OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI CÉLRA 

FELHASZNÁLHATÓ ANYAGOK” 

When the studies or analyses have been carried out, these materials, with the exception of the quantities used 

for the analyses must be destroyed in accordance with the provisions laid down  

in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1069/2009/EC and Commission 

Regulation No 142/2011/EU. The consignee is responsible for the implementation of the requirements. 

This occasional import licence is valid for 1 year from the date of signature.  

Budapest,  

 

 

 

 

 

 

Ikt. sz.: 6200/928-2/2022 
Tárgy: Mycoplasma behozatal 
Ügyintéző: Nagy Violetta 
Elérhetőségek: aai@nebih.gov.hu 
Mellékletek: - 
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Nr: 6200/928-2/2022 

 

Behozatali engedély 
 

Az Állatorvostudományi Kutatóintézet (H-1143 Budapest, Hungária krt. 21.) számára hivatalosan 

engedélyezem az alábbi anyagok behozatalát és a velük való munkát. 

 

Az állati eredetű melléktermékek jellege: Mycoplasma törzsek / Mycoplasma törzseket tartalmazó minták 

 

A minták száma: nincs meghatározva 

 

Származási hely: nincs meghatározva 

 

Rendeltetési hely: Állatorvostudományi Kutatóintézet (H-1143 Budapest, Hungária krt. 21.) 

 

Hivatalosan megerősítem, hogy Dr. Gyuranecz Miklós és Dr. Kreizinger Zsuzsa az Állatorvostudományi 

Kutatóintézet (H-1143 Budapest, Hungária krt. 21.) kutatói jogosultak a fenti anyagok átvételére. A fenti, 

anyagok felhasználása kizárólag diagnosztikai, oktatási és kutatási célra engedélyezett, kereskedelmi 

forgalomba nem kerülhetnek. A mintákat közvetlenül a megjelölt rendeltetési helyre kell küldeni.  

A minták csomagolása kizárólag új, szivárgásmentes csomagolóanyagba történhet. A külső csomagoláson a 

következő olvasható címkét kell feltüntetni:  

’NOT FOR ANIMAL OR HUMAN CONSUMPTION. THE MATERIALS ARE INTENDED SOLELY 

FOR DIAGNOSTIC, EDUCATIONAL AND RESEARCH PURPOSES’ 

„NEM ÁLLATI VAGY EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT, KIZÁRÓLAG DIAGNOSZTIKAI, 

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI CÉLRA FELHASZNÁLHATÓ ANYAGOK” A tanulmányok vagy elemzés 

befejezését követően – az elemzéshez felhasznált mennyiségek kivételével – a mintákat ártalmatlanítani kell 

az Európai Parlament és Tanács 1069/2009/EK és a 142/2011/EU rendeletek előírásainak megfelelően. A 

feltételeknek történő megfelelésért a címzett felelős. 

Jelen eseti engedély az aláírástól számított 1 évig érvényes.  

Budapest,  

  

 

  

                                                    dr. Márton Lázár 

           director /igazgató főállatorvos 
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