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Kóroktan 
• Lineáris dupla szálú DNS-t tartalmazó, burkos vírus 

– Nagy ellenálló képesség  
 

• Asfarviridae, Asfivirus genus egyetlen tagja 
 
• Szerológiailag egységes 

 
• Nem termelődik neutralizáló ellenanyag, celluláris, humorális 

védettség nem alakul ki   
 

• 22 izolált genotípus eltérő virulenciával  
– Magas virulencia esetén akár 100%-os elhullás sertés állományokban 
– Kevésbé virulens törzsek 
– Magasabb virulencia esetén más járványtan (óvantag) 

 



Járványtan 
• Fertőzési források:  

– Az átvészelt sertések (vad és házi) minden testváladéka.  
Az átvészelt sertések fertőzöttek maradnak. (hullaként is) 

– Sertés eredetű nyers élelmiszer 
– Járművek és ember közvetítésével 
– Fertőzött kullancsok  

(Ornithodorus spp. – a vírus valódi gazdái = benne szaporodik) 
 

• Tünetek: 
– A házi sertés és a vaddisznó egyaránt fogékony. (Az őshonos afrikai 

vaddisznó fajok nem mutatnak tüneteket). 
– Eltérő virulencia eltérő tünetek!  

 
 

 
 
 

 



Előfordulás 2014 előtt 
 

• Endémiás 
– Dél-Afrika 
– Szardínia szigete  

 
• Legutóbbi évek 

eseményei 
– Kaukázus 

(2010) 
– Oroszország  

(2007-2012) 
– Ukrajna  

(2012) 
– Fehéroroszország 

(2013) 

  



Afrikai sertéspestis  
Járványügyi események Európában 

 
      Ezt követően  
• 2014. év januárjában már az Európai Uniós tagállamban, 

Litvániában ,  
• 2014. februárjában Lengyelországban,  
• 2014. júniusában Lettországban,  
• 2014. szeptemberében Észtországban  
 került megerősítésre az afrikai sertéspestis megbetegedés.  
• Lengyelországban és Litvániában 2014. júliusában házi sertés 

állományokban is megállapításra került a betegség.  
• A megbetegedések előfordulása jól láthatóan a belorusz határ 

mentére korlátozódik. Az elrendelt intézkedések célja az eddigi 
fertőzések lokalizációja és a fertőzés terjedésének 
megakadályozása.  



ASF 2014 



  

 



Megelőzés és védekezés 
• Jogi szabályozás és ezek betartása 
• Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (gyanú 

is!) 
• Gyógykezelés tilos  
• Specifikus védekezési módszer nincs, mert nincs ellene 

vakcina és nem is lesz.  
Védekezés egyetlen módja: 
•  a behurcolás megakadályozása általános járványvédelmi 

eszközökkel (biológiai korlátozó intézkedések) 
• járványkitörés esetén a betegség felismerése és góc 

mielőbbi felszámolása  
• igazgatási korlátozó intézkedésekkel 

 
 
 
 
 



Ellenőrző intézkedések 
FAO ajánlások 

• A közvélemény figyelmének felhívása 
• Karantén, forgalmi korlátozás 
• Leölés és ártalmatlanítás(kontakt gazdaság is) 
• Kártalanítás 
• Takarítás és fertőtlenítés 
• Vektor kontroll, kullancs kontroll 
• „Őrszem” sertések 
• Megfigyelési program, vadállomány kontrollja 
• Import állományok esetén karantén elrendelése 
• Mosléketetés tilalma (nemcsak a TSE miatt)(reptér, kikötő) 
• Személyes poggyászban fellelt élelmiszerek kobzása 
• Zárt tartás 
• Élő sertés és sertés eredetű termékek behozatalának tilalma a fertőzött 

országokból, regionalizáció 
• Állattartók, állategészségügyben dolgozók figyelmének felhívása, képzések  
• Biológiai biztonság 

 

 



Megelőző intézkedések a határokon 

 
 
 

Személyes poggyászból származó, nem kereskedelmi 
célú állati eredetű élelmiszerek behozatalának tilalma 
A 206/2009/EK bizottsági rendelet és a 44/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján 



Személyes poggyászban fellelt élelmiszerek 
kobzása 

 
 
 

Személyes poggyászból származó, nem kereskedelmi 
célú állati eredetű élelmiszerek behozatalának tilalma! 

Litvánia: megerősített ellenőrzés, szúrópróbaszerű 
mintavételezés a fehérorosz határon, 20 kobzott 
élelmiszer mintából 3 esetben pozitivitás ASP 
vírusgenomra* 
Lettország: 42 kobzott élelmiszerből 6 esetben lett 
pozitív ASP vírusgenomra* 

*2015. Január 13-14. Növény, Állat, Élelmiszer és Takarmány Állandó Bizottsági ülése 



Megelőző intézkedések a határokon 

 
 
 

A lettországi pozitív minták mindegyike kereskedelmi 
forgalomban kapható hústermékekből származott* 

*2015. Január 13-14. Növény, Állat, Élelmiszer és Takarmány Állandó Bizottsági ülése 



Megelőző intézkedések a záhonyi határon 

 
 
 

Ezekből heti egy mintavétel szúrópróbaszerűen 
Eddig 22 vizsgált minta, minden eredmény ASP negatív 

Személyes poggyászból származó, nem 
kereskedelmi célú állati eredetű 
élelmiszerek elkobzása 



Tisztítás és fertőtlenítés (pl. Nátrium-
hidroxid 2,0%, Kálium-hidroxid 2,0%, 

Klórlúg 3,0%, Formalin 3,0%) 
 



Megelőző intézkedések a záhonyi határon 

 
 
 

Járműfertőtlenítés 
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK 

Korábbi 
Jelenlegi 



Megelőző intézkedések a záhonyi határon 

 
 
 

Járműfertőtlenítés 
I. SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK 



Megelőző intézkedések a záhonyi határon 

 
 
 

Járműfertőtlenítés 
II. TEHERGÉPJÁRMŰVEK 



Megelőző intézkedések a záhonyi határon 

 
 
 

Járműfertőtlenítés 
II. TEHERGÉPJÁRMŰVEK 

Saját gyártású fertőtlenítőkapu 



Megelőző intézkedések a záhonyi határon 

 
 
 

Járműfertőtlenítés 
III. ÜRESEN VISSZATÉRŐ ÉLŐÁLLATSZÁLLÍTÓ 
TEHERGÉPJÁRMŰVEK 

Záhonyi határkirendeltség kamionfertőtlenítője 



Érintett  tagállamokból 
Behozatal, áruforgalom 

ellenőrzése 
 

• Csak Lengyelországból 
• csak vágásra érkezett  
• 2015 (május 7-ig): 21 szállítmány 

3.521 állat 
• 2014: 137 szállítmány 22.547 
• Mélységi ellenőrzések több 

megyére kiterjedően, különös 
tekintettel a határszakaszok 
melletti útvonalakra a NAV 
bevonásával 

• 2014. utolsó negyedév: 700 jármű 
ellenőrzése során, mintegy 500 
állat került leölésre illegális 
szállítás okán) 

  

 

Regionalizáció 
2014/709/EU 



Regionalizáció - 2014/709/EU 

• Mellékletében az érintett tagállamok meghatározott területei az alapján a 
kockázat alapján kerülnek I., II., III. illetve IV. részbe történő besorolásra, 
amit a betegség EU-ban való elterjedése szempontjából képviselnek. 
 

• A melléklet III. és IV. részébe olyan területek kerülnek, ahol a betegség 
vadon élő sertésekben (vaddisznó illetve szabad tartású házi sertés) és 
házi sertés állományokban egyaránt előfordul. A II. részbe tartozó 
területeken a vírus a vadon élő sertésekben van jelen, az I. részben 
felsorolt területek a II. részhez való közelségük miatt kockáztatott 
területek. A IV. részbe tartozó területen (Szardínia) a járványtani helyzet 
stabil, a betegség endemikussá vált, míg a III. rész alatt felsorolt 
területeken a járványtani helyzet dinamikus, előre meg nem jósolható 
kimenetelű. 

 



Mi a helyzet a vaddisznókkal? 

 
 
 

*2015. Január 13-14. Növény, Állat, Élelmiszer és Takarmány Állandó Bizottsági ülése 

LITVÁNIA 2014: 223 elhullva talált vaddisznóból 56 vizsgálata mutatott 
ASP pozitivitást* 



 
 

ASP/KSP passzív surveillance rendszer 
 
  • Minden bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség – így az 

afrikai sertéspestis - esetén a betegségre gyanút keltő klinikai 
tüneteket mutató állatok hatóságunknak történő bejelentésén 
alapuló passzív surveillance rendszer működik.  

• Afrikai sertéspestis gyanúja eddig még nem fordult elő hazánkban, de 
2011. óta a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága 
minden KSP gyanús sertés esetén az ASP kizárására is végez 
virológiai (PCR) vizsgálatokat.  

• Ezen felül ettől az időponttól kezdve az egyéb okból beküldött 
elhullott sertésekből vagy vaddisznókból is végeznek vizsgálatokat 
mind klasszikus, mind afrikai sertéspestisre. Eddig minden vizsgálat 
negatív eredményre vezetett . 



 
 

ASP/KSP passzív surveillance rendszer 2. 
 
  •  A Nemzeti Klasszikus és Afrikai Sertéspestis Szakértői csoport 2014. 

február 12-én tartott ülésén egyetértett az eddigi eljárással és támogatta 
annak folytatást. Ennek megfelelően a következő intézkedések is 
elrendelésre kerültek:  

   - A Lengyelországból, esetlegesen Észtországból, Lettországból vagy 
Litvániából származó azonnali vágásra vagy továbbtartásra szánt 
sertésszállítmányok esetében az úti hullákból az ASP, illetve KSP kizárására 
akkor is törtéjen minden esetben mintaküldés virológiai vizsgálat céljára, ha 
e két betegség egyikének sem merül fel a gyanúja. 

    - Fel kell hívni a szolgáltató állatorvosok figyelmét, hogy virológiai vizsgálat 
céljából a hazai sertésállományok esetén is indokolt a korábbi évekhez 
képest többször mintát venni a KSP-re, illetve ASP-re gyanúsnak ugyan 
nem minősülő, de elhullott sertésekből e két betegség kizárására céljából, 
különös tekintettel a hirtelen bekövetkezett elhullásokra. 

•   



 
 

ASP célzott (aktív) surveillance rendszer  
 
  • Afrikai sertéspestis esetében 2014. január végén indult meg az aktív 

surveillance program az esetleges behurcolás szempontjából legnagyobb 
veszélynek kitett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  

• A Nemzeti Klasszikus és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport a 
járványügyi helyzet mérlegelést követően úgy döntött, hogy ezt a 
programot Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyére is indokolt 
kiterjeszteni a 2014/2015. vadászati évtől (március 1-jétől).  

• Figyelemmel a járványügyi helyzet ismételt elemzésére és hazánk 
kereskedelmi érdekeire az ASP célzott surveillance programot az ország 
többi megyéje esetében is megindítottuk március második felében.  

• Április közepétől ideiglenesen – augusztus 15-ig – elrendeltük minden 
kilőtt vaddisznó esetében a KSP/ASP vizsgálat elvégzését. 

• Minden megye esetében a KSP célzott surveillance program során beküldött 
mintákból kerül  végrehajtásra az ASP vizsgálat is, azzal a különbséggel, hogy 
az ASP program során automatikusan történik virológiai (PCR) vizsgálat is. A 
három kiemelt megye esetében ASP minimális mintaszám megegyezik a 
KSP minimális mintaszámmal. A többi megye esetében azonban az ASP 
vizsgálatok csak addig folytatódnak, amíg el nem érjük a KSP minimális 
mintaszám 40%-át.  



ASP előírt mintaszámok 
2015/2016 vadászati év 

MEGYE db MEGYE db MEGYE db 

Baranya 318 Hajdú-Bihar 
 

276 Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

767 

Bács-Kiskun 280 Heves 
 

196 Tolna 224 

Békés 23 Jász-Nagykun-
Szolnok 

16 Vas 168 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

708 Komárom-
Esztergom 

224 Veszprém 318 

Csongrád 16 Nógrád 178 Zala 262 

Fejér 224 Pest 336 

Győr-Moson-
Sopron 

224 Somogy 467 ÖSSZESEN 
 

5225 

= magasabb kockázatú megyék 



ASP laboreredmények 2014. 

Ab-ELISA 
vizsgálatok 
száma 

Ab-ELISA 
negatív 

PCR 
vizsgálatok 
száma 

PCR 
negatív 

Házi sertés 
 

154 154 800 800 

Vaddisznó 8419 8419 8304 8304 

Összesen 8573 8573 9104 9104 



ASP laboreredmények 2015. 
(2015.04.17-ig) 

Ab-ELISA 
vizsgálatok 
száma 

Ab-ELISA 
negatív 

PCR 
vizsgálatok 
száma 

PCR 
negatív 

Házi sertés 
 

36 36 243 243 

Vaddisznó 1395 1395 2588 2588 

Összesen 1431 1431 2831 2831 



EU jogszabályok 

A Tanács 2002/60/EK irányelve az afrikai sertéspestis elleni védekezésre 
vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról 

A Tanács 2002/99/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára 
irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról 

2003/422/EK Bizottsági Határozat  az afrikai sertéspestis diagnosztikai 
kézikönyvének jóváhagyásáról 

2009/206 bizottsági rendelet az állati eredetű termékek személyes 
szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról 

2013/426/EU A Bizottság végrehajtási határozata az afrikai 
sertéspestisvírusnak az e betegség megerősített előfordulási helyei 
szerinti harmadik országokból, illetve harmadik országbeli területekről 
az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről és a 
2011/78/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 

 



EU jogszabályok 

2014/178/EU A Bizottság végrehajtási határozata az egyes tagállamokban 
előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi 
intézkedésekről 

2014/236/EU  A Bizottság végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis 
elleni küzdelem céljából Észtországban, Lettországban, Litvániában és 
Lengyelországban végrehajtott megfigyelési és más biztonsági 
intézkedésekhez nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulásról 

2014/709/EU A Bizottság végrehajtási határozata az egyes tagállamokban 
előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi 
intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon 
kívül helyezéséről 

 



Hazai jogszabályok 

98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet az afrikai sertéspestis elleni 
védekezésről 

19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, 
forgalmazására és behozatalára vonatkozó 
állategészségügyi követelmények megállapításáról 

44/2010. (IV.23.) a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű 
termékek behozataláról 

 
 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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