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Klasszikus sertéspestis 

• 2007. január 22 és 2009. október 30. között klasszikus 
sertéspestis járvány zajlott le Nógrád megyében és Pest 
megyének a Dunával, az M3-as autópályával, valamint 
Nógrád megyével és Szlovákiával határolt területén 

• Összesen 268 eset került megállapításra vaddisznóban: 
• 120 Nógrád megyében 
• 148 Pest megye meghatározott részében  

• Utolsó eset: 2009. október 30-án Pest megyében került 
megállapításra 

• 2013. június 14. – Pest megyében a fertőzött terület (+a 
surveillance zóna) feloldásra került (2013/274/EU 
bizottsági végrehajtási határozat) 

• Ettől kezdve az egész ország KSP mentesnek minősül! 
 

 
 



Surveillance program 
2014/2015. vadászati év  

 
• Hazánk és a szomszédos országok KSP járványügyi 

helyzetében bekövetkezett jelentős javulásra 
figyelemmel úgy döntöttünk a EU társfinanszírozásra 
benyújtandó program összeállításakor, hogy a  
2014/2015. vadászati évben csökkenthetjük a 
minimális mintaszámot. 

• Az alapelveken nem változtattunk, csak a mintavételi 
területeket meghatározásának módját módosítottuk 
úgy, hogy azok száma csökkenjen 

 
 
 



KSP 2014/2015 vadászati év 
(2015. február 28-ig) 

Min. 
mintaszám 

 

Összes   Ab-
ELISA 

 

Szeropoz 
vérminta* 

 

Összes 
PCR** 

 
8908 
 

9899 
 

14/0 
 

148 
 

*A második szám azokat az Ab-ELISA pozitív egyedeket jelzi, ahol a 
vírus neutralizációs vizsgálat alapján  biztosan nincs falspozitív 
eredmény vagy más Pestivírussal keresztreakció  
 
**Minden PCR vizsgálat negatív 



ASP 2014/2015 

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 



Aujeszky-betegség 
monitoring vizsgálatok eredményei 

• nagylétszámú állományok  
– tenyészállományok vizsgálata: 

437 tenyészállomány került vizsgálatra 22 906 tenyészállatból származó minta és 
4382 hízóállatból származó minta szerológiai vizsgálatát végeztük el 

– hízóállományok vizsgálata:  
119 hízóállomány került vizsgálatra 4 238 minta szerológiai vizsgálatát végeztük el 

• kislétszámú állományok 
– Tenyészállatot is tartó állományok 

 9 887 udvar került vizsgálatra, melynek során 30 643 tenyészállatból származó és 
11 838 hízóállatból mintát vizsgáltunk 

• 6 kislétszámú állományban összesen 49 szerológiailag gyanús minta volt. Az 
érintett egyedekből a víruskimutatásra irányuló PCR vizsgálatok minden 
esetben negatív eredményre vezettek. 

– csak hízóállatot tartó állományok 
2 791 udvar került vizsgálatra, melynek során 8 417 hízóállat került vizsgálatra 

Minden minta szeronegatív eredményt adott. 
 



Aujeszky-betegségtől való 
 mentesség elérése 

• 2015. január 14-én az Európai Unió tagállamai megszavazták 
Magyarország Aujeszky-betegségtől való mentességét 

• 2015/398/EU bizottsági határozat 
– Hazánk az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen 

belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a 
betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott 
kritériumokról  szóló 2008/185/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 
határozat) I. mellékletében felsorolt, Aujeszky-betegségtől mentes 
tagállamok közé került 

 
 



Aujeszky-betegségtől való 
 mentesség elérésének előnyei 

• Tenyésztési, továbbtartási céllal mentes tagállamba vagy régióba szállított 
sertésnek mentes tagállamból vagy régióból kell érkezniük vagy a 
2008/185/EK bizottsági határozat 1. cikkében felsorolt kiegészítő 
feltételeknek kell megfelelniük 

• A származási gazdaságban tartott sertéseknek legalább 4 hónapos időközzel 
2-szer végzett negatív eredményű szerológiai felmérését  

• A szállítandó sertések legalább 30 nap különbséggel végzett két negatív 
eredményre vezető szerológiai vizsgálatát 

mentes tagállamba történő szállításnál nem kell elvégezni, 
nem mentes tagállamból csak ezen vizsgálatokkal jöhet.  
 

• Vágási céllal mentes tagállamba vagy régióba szállított sertésnek mentes 
tagállamból vagy régióból kell érkezniük vagy a 2008/185/EK bizottsági 
határozat 2. cikkében felsorolt kiegészítő feltételeknek kell megfelelniük 

 
 

 



Aujeszky-betegségtől való  
mentesség elérésének előnyei 

A mentesség ellenőrző vizsgálatokat továbbra is kötelező elvégezni, de 
NL állományokban a 30/2009. FVM rendelet szerinti vizsgálatok 

(Jogszabály módosítás → második félévben mintaszám csökkenés várható) 
KL állományok 

– A kislétszámú állományokban tartott valamennyi tenyészkan szerológiai 
vizsgálatát el kell végezni évente egy alkalommal. 

– Településenként a település nőivarú tenyészállatainak (tenyészkocák és 
tenyészkocasüldők) 20%-os előfordulás és 95%-os biztonság figyelembe 
vételével meghatározott számú egyedét évente kell vizsgálni olyan 
módon, hogy a mintavétel a település sertésállományait minél inkább 
reprezentálja. 

– Nem kell vizsgálni az árutermelő hízóállományokat és a 
tenyészállományokban tartott hízóállatokat  

 
 
 

 



A sertésállományoknak 
a sertés reprodukciós zavarokkal és 

légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától  
(PRRS) való mentesítése 

A jogi szabályozás alapjai :  
• 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 
• az országos főállatorvos ÉÁT/22/2014. számú utasításával kiadott PRRS 

Nemzeti Mentesítési Terv 
• a NÉBIH élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi 

elnökhelyettesének 02.3/1161/003/2014. számú utasítása a mentesítés 
alá vont terület kijelöléséről 

• a mentesítés gyakorlati végrehajtása a mentesítési tervben foglaltak 
szerint 
 



PRRS mentesítés  
Járványügyi helyzet, NL telepek 



PRRS mentesítés 

• mentesítés alá vont terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Zala, Somogy megyék közigazgatási területe, 
mely terület magába foglalja a mentesítés alá vont területet övező 15 km-
es zónát is, 

• 2014. november: Baranya, Tolna Pest, Fejér, Komárom-Esztergom 
• kijelölés alapja: pilot megyék, melyekben mind a sertéstelepek sűrűsége, 

mind azok PRRS fertőzöttsége alacsony, 
• más „menetrend” szerint végrehajtandó lépések, 
• cél: 2015. június 30-ra az első két régió mentessége, majd ezt követően a 

terület fokozatos kiterjesztése 2020-ig 





Brucella suis  
monitoring program 

 

• Minősítő vizsgálatok kislétszámú állományokban 
– Állami költségen (sertéságazat helyzetét javító stratégiai 

intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat 1.2. n) 
pontja) 

– 1 mintavétel (PRRS, Brucella suis vizsgálat) 

– az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól 12/2008. 
(II. 14.) FVM rendelet 3. számú melléklete alapján valamennyi kocából 
és valamennyi kanból vért kell venni minősítő vizsgálat céljából 

• A brucellózistól már mentesnek minősített állományok mentességét a 
félévenként elvégzett, valamennyi tenyészkannak, valamint a fialt 
tenyészkocák öt százalékának szerológiai vizsgálatával kell ellenőrizni, 
melynek során a vérvételre kerülő tenyészkocákat úgy kell kiválasztani, 
hogy közülük minél több lehetőség szerint kettő–hat hete fialt koca legyen.  

 

 



Fertőző Kevésvérűség 

Fertőző kevésvérűségre irányuló vizsgálat számok az elmúlt években 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015. 
Április 
20-ig 

18 443 12 732 24 046 15 362 12 867 
20 

156 
17 

993 
14 

285 
16 

549 
15 

686 
6 717 

Esetszám 

0 0 0 0 0 8 14 8 6 7 2 



Esetek 2010-2015 
 



Románia engedélyezett 
létesítmények 

• 2010/346/EU bizottsági határozat szerint 
• www.ansvsa.ro/?pag=839 
• A fent említett listákon nem szereplő 

gazdaságokból nem érkezhet ló sem 
versenyre, sem egyéb rendezvényre, 
gyógykezelésre, sem pedig levágás céljából.  

http://www.ansvsa.ro/?pag=839
http://www.ansvsa.ro/?pag=839


FKV 
2015. 

• FKV + ló került a klinikára Veszprém megyéből 
• Az eset „nagy port” kavart a lovasok körében 
• Több sajtó megkeresés az üggyel kapcsolatban (HVG, 

lovasok.hu, TV, közösségi oldalak) 
• Az esetet ki lehet használni a ló azonosítás és a 

mintavételi fegyelem javítására továbbá a  
Romániába megfordult lovak (túrák, kereskedelem) 
fokozott ellenőrzésére,  

• A tulajdonosok részéről is nőhet a  
hajlandóság 



Járványügyi nyomozás 

• A beteg lovat március 1-én szállították a klinikára rossz 
általános állapotban. 

• Korábban is voltak lázas orr vérzéses tünetei.  
• A klinikán UH-diagnosztika, vérkép, traszfúziós kezelést kapott. 
• Március 9-én jött meg az eredményközlő mely alapján 

elaltatásra került. 
• A vele érintkezésbe került, a kólikás istállóban kezelt lovak 

karanténban vannak. 
• Az ortopéd istállóban kezelt lovak tulajdonosainak figyelmét 

felhívták az esetre de a lovak karanténozására nem volt 
szükség. 



Járványügyi nyomozás 

• Saját célra tartott 2 ló Vöröstó településen versenyre 
rendezvényre nem jártak. 

• Utolsó vérvizsgálat 2005-ben volt. 
• Trágyát fertőtlenítették. 
• A másik állat eddig negatív eredményű. 
• A településen még 2 helyen tartanak lovat elmondás 

alapján nem jártak velük. 
• vérvizsgálatuk nem volt  ezt pótolták azóta negatív 

eredménnyel. 



Járványhelyzet 

• 90 nap alatt 21 naponként összesen 4 vérvételt kell 
elvégezni a karanténozott lovakon akkor is ha az első 
kettő negatív. 

• A beküldő iraton fel kell tüntetni hogy az üllői 
esethez kapcsolódó mintáról van szó. 

• Eddig a megfigyelés alá vont lovak közül 2 (klinikán 
karanténozott) ló harmadik vérvizsgálati eredménye 
pozitív lett a többi állat negatív. 



Takonykór 
vizsgálatszám 

Ló 

2012 10 145 

2013 12 099 

2014 12 253 

1956-os évben volt utoljára diagnosztizált takonykór.  



Nyugat-nílusi láz 
elvégzett vizsgálatok 

•                      
•  

 

 
Bejelentési kötelezettség alá esik, ha 
idegrendszeri tüneteket mutató lófélén 
végzett  szerológia teszt pozitív és az állat 
elhullott. Ez esetben mintát kell küldeni az 
állat agyvelőjéből. 

 LÓ pozitív 

2012 20 0 

2013 33 1 

2014 28 1 



BSE Átsorolás 

 2013-ban Magyarország teljesítette a  
BSE elhanyagolható kockázati státuszba való 
besoroláshoz szükséges feltételeket, így 
2014 május 29-én az OIE közgyűlés kiállította 
a BSE elhanyagolható kockázati státuszt 
igazoló bizonyítványt Magyarország részére. 



TSE 
monitoring 

juh kecske szarvasmarha bivaly 

2012 15 027 200 39 465 24 

2013 15 849 239 20 968 22 

2014 15 863 196 10 838 8 

 2013-ban 8 esetben atipikus ,1 esetben klasszikus súrlókór került 
megállapításra 
2014-ben eddig 22 atipikus surlókór és 1 klasszikus esetet 
diagnosztizáltak 



TSE 
monitoring 

• Szarvasmarhafélék esetében normál vágás alkalmával kötelezően nem 
végzünk vizsgálatot 2013.04.01-től. 

–  Kivéve: Romániaból, Bulgáriából, Horvátországból  és a 3. országból származó állatok 
– Amennyiben a vizsgálatot szeretnék elvégeztetni az a tulajdonos költségére történhet. 

 
 

 
• Juhok esetében az előírt mintaszám évente 10 000 elhullott és 10 000 

emberi fogyasztás céljából levágott 18 hónaposnál idősebb állat vizsgálata 
• A minta szám alulteljesítése miatt az országot az Unió büntetéssel 

sújtotta. 
 



Madárinfluenza 
monitoring vizsgálatok 2014-ben 

Tervezett 
mintaszám 

Első félév Második félév Összesen 

13260 179 12079 12258 

Baromfi monitoring 

Vadmadár monitoring 
Tervezett Teljesült 

1440 1274 

2014-ben vadmadárban 4 db pozitív alacsony patogenitású 
 (1 db H6N2 tőkés réce, Csongrád 
  1 db H9N2 tőkés réce , GYMS 
  2 db nem szekvenálható, tőkés réce, GYMS + JNK) 
 



Hazai aktív monitoring 
 2015. januártól 

• 10 kijelölt megye – vizes élőhelyek alapján 
• 2x 500 minta tervezett vizsgálata élő vagy lőtt 

vadmadárból 
• Teljesülés 2015. 02.13-ig: 
• 240 minta (120 madár) vizsgálata  
• Pozitív minta: 2 db  
• Altípus: H5N1 LPAI tőkés réce (K-E) 

  H10 LPAI bütykös hattyú (Zala) 

 



Madárinfluenza 
Füzesgyarmat, 2015. 02. 24. 
 
 

Nagylétszámú, zártan tartott 
hízókacsa-állomány 



tehenészet 

Fertőzött gazdaság, kontakt gazdaságok 



• Egy fertőzött telep 
• Három kontaktgazdaság 
• A fertőzött telepen öt 

istálló, ebből négy üres 
• Az ötödik istállóban      

22 000 db 16 napos 
hízókacsa 



A betegség megállapítása 
• Gyanú február 23-án, klinikai tünetek: 

– orrfolyás 
– nyaktekergetés 
– megemelkedett elhullási arány 

• Megerősítés február 24-én 
– Magas patogenitású H5N8 

• Szekvenálás február 25-én 
– Az ázsiai és európai törzsekkel  

szoros rokonság 

• Zárlati intézkedések elrendelése 

 



Védő- és megfigyelési körzet 

A körzetek 
járványügyi 
szempontok szerint 
megállapított pontos 
határa: 



Leölés, ártalmatlanítás és fertőtlenítés 
• a fertőzött gazdaságban 22 000 kacsa 
• a kontakt gazdaságokban 96 911 kacsa 
• a védőkörzet keltetőjében 42 500 naposkacsa 

A leölés február 25-28 
között zajlott. 
 
Az első fertőtlenítés 
március 4-én 
fejeződött be. 
 
A végfertőtlenítést 
március 11-ére 
végezték el.  



Járványügyi nyomozás 
• A leghosszabb lappangási időn belül (kitörés előtti 

21 nap) EU tagállamba vagy harmadik országba 
irányuló szállítás nem volt. 

• Vágóhídra történő szállítás volt, a kacsatestek és 
termékek kobzásra és ártalmatlanításra kerültek. 

• Az állatok a tulajdonos védőkörzeten belüli 
keltetőjéből származtak 

• A törzsállományok vizsgálata, a keltetőből 
származó, egyéb helyre letelepített állományok 
vizsgálata negatív eredményre vezetett. 



Járványügyi nyomozás 

 
 
 
 

• A védő- és megfigyelési körzet 
minden nagylétszámú állománya 
klinikai vizsgálatra került 

• A védőkörzet kislétszámú udvarait 
(268 udvar, 5.123 állat) állatorvosok 
felkeresték 

• A megfigyelési körzet kislétszámú 
(2244 udvar és 46.710 állat) 
udvarainak vizsgálata ill. felmérése 
megtörtént 

Április végéig ötezer állatból származó minta került laboratóriumi 
vizsgálatra. 
A betegség újabb gyanúja nem merült fel. 
A korlátozások ápr. 7-én feloldásra kerültek.  



A vadon élő madarak 
aktív surveillance programja 

• Halastó 8 km-re a kitörés helyétől 
• 2015 elejétől az európai járványkitörések miatt vadon élő madarak országos aktív 

surveillance programja zajlik 
• A programban közreműködik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is 
• Eddig 387 madárból 748 minta vizsgálata történt meg 



Vadon élő madarak 2015. évi rendes 
(passzív) monitoring programja  

• A program lényege elhullottan vagy betegen talált vadon élő  
madarak virológiai vizsgálata. 10 EUR 

• Országosan 1440 vadmadár hullára vagy a belőle származó mintákra van szükség 
• A mintaszámok megyei bontásban kerülnek meghatározásra az alábbi 

szempontokat figyelembe véve: 
– Vizes élőhelyek és vonulási útvonalak területei, főleg, ha a közelben baromfi-állományokat tartanak 
– Azok a területek, ahol korábban előfordult  madárinfluenza, vagy járványtani kapcsolat lelhető fel 
– Azok a területek, ahol vadon élő madarakban nagyobb számú megbetegedés vagy elhullás tapasztalható 

Elsősorban vízimadár fajok, illetve az 
ezekkel érintkező fajok vizsgálata 
szükséges, kiegészítve azokkal az 
egyéb fajokkal, melyek nagyobb 
valószínűséggel kerülhetnek 
kapcsolatba a baromfi-állományokkal. 
 



Madárinfluenza- Európai járványügyi helyzet (HPAI) 
2014 novemberétől Németországban, az Egyesült Királyságban, 
Hollandiában, Olaszországban, Bulgáriában, Magyarországon 
és Svédországban fordult elő HPAI.  

A bolgár esetet (H5N1) 
kivéve valamennyi 
szekvenált vírus H5N8 
altípusú volt. 
 

 
 

.
 Baromfitartó gazdaság 

. Vadon élő madár 

 

 
 



Szalmonella 

• A 2014-es évben a 2013/722/EK rendelet 6. cikke alapján a 
társfinanszírozás az alábbiak szerint alakult: 
– 50%-os társfinanszírozás alá esett: 

• Mintavétel 
• Bakterológiai vizsgálatok, szerotipizálás 
• Fertőtlenítés hatékonysági vizsgálatok 
• Antimikrobiális gátlóanyagok kimutatása 
• Állományok felszámolása után igényelhető kárenyhítés 
• Vakcinázás 

– Hatósági mintavétel esetén 5,97 EUR-t lehetett elszámolni 
– Magyarország esetében a 2014-es évre a maximális uniós 

pénzügyi hozzájárulás 1 940 000 EUR volt 



Szalmonella 
2013 évi 2014 évi Fertőzöttség 2014 

TENYÉSZTYÚK állományok 1275 1410 0,48 % 
fertőzött állományok 14 7 

vakcina költségek 59 451 312 285 125 235 
TOJÓTYÚK állományok 1159 1160 1,97 % 

fertőzött állományok 24 21 
vakcina költségek 78 126 004 404 034 306 

BROJLERTYÚK állományok 7873 8190 0,57 % 
fertőzött állományok 12 47 

TENYÉSZPULYKA állományok 253 242 0 % 
fertőzött állományok 0 0 

vakcina költségek 2 490 083 5 709 245 
HÍZÓPULYKA állományok 2456 3219 0,15 % 

fertőzött állományok 1 5 



Szalmonella 

• A táblázatból látható, hogy a vakcina támogatás jelentősen nőtt a 2013. 
évihez képest, miután az oltóanyagok beszerzésére ismét max. 0,1 EUR-t 
lehetett elszámolni 

• A hatósági mintavételek a tavalyi évhez képest emelkedtek minden 
hasznosítási irány esetében 

• Tenyész- és tojótyúk esetén az SE/ST szerotípussal fertőzött állományok 
száma csökkent  

• A brojler állományok gyérítési program alá tartozó fertőzöttsége 
jelentősen megnőtt, melynek egyik oka, hogy megjelent hazánkban a 
monofázisos Typhimurium ezen állományok körében 

• Minden hasznosításban elértük az Unió által kitűzött célt 
• Az Unió hosszú távú tervei szerint csak a tojótyúkok vakcinázását fogják 

támogatni 

 
 



Lépfene 
• 2014 nyarán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Tiszafüred környékén három húsmarha-állományban 
került megállapításra a lépfene. 

• A járványügyi nyomozás során kiderült, hogy a 
fertőzött hús bekerült a közétkeztetésbe. 

•  A forgalmazó helyek felfüggesztésre kerültek, a 
fellelhető hús, ételek kobzásra és ártalmatlanításra 
kerültek. 

• Humán megbetegedés (bőranthrax) a vágásban és a 
nyers hús darabolásában segédkezők között volt. 



Lépfene 

• A Tiszafüred környéki esetektől elkülönülően a Heves megyei 
Zaránkon és a Hajdú-Bihar megyei Tiszacsegén is előfordult 
lépfene. Zaránkon a házi vágás során egy segédkező személy 
megfertőződött (bőrlépfene). 

• Mindhárom lépfenével érintett megyében a fertőzésnek kitett 
állatállományok vakcinázása folyamatos volt: több mint 14 000 
állatot oltottak be a kollégák négy nap alatt 8,08 liter vakcina 
felhasználásával. 

• A lépfene megbetegedéssel érintett valamennyi állomány 
húshasznú volt. A fertőzéssel öt gazdaság érintett, ezekben 
összesen 36 szarvasmarha hullott el. A vakcinázott állományokból 
még további tíz kiskérődző elhullását jelentették, ezekből a 
lépfene kórokozója nem került kimutatásra.  



Lépfene 

• A lépfenével fertőzött területekről országos felmérés készült. 
– fertőzöttnek nyilvánított területek 
– magas kockázatú területek 
– vakcinázandó állatok száma 

 
 
 

• Carboromvac vakcina érhető el 
• A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletbe bekerült a lépfene elleni 

immunizálás támogatása: 700 Ft / egyed /alkalom 
 

 

szarvasmarha bivaly juh, kecske ló sertés 

             62 786                     740                    71 134                  1 479                 62 538     



Kéknyelv betegség Magyarországon 

Előzmények 
 
– 2014.09.26.: egy romániai kitörés körüli surveillance zóna 

Békés és Csongrád megye egyes részeit is érinti. 

– Első magyarországi megállapítás: 2014.10.14. Csongrád 
megye (Hódmezővásárhely, Deszk) 

– BTV-4 szerotípus (Pirbright, EURL) 
 



2014.10.14
. 



2014.10.20. 



2014.10.27. 



2014.11.07.. 



2014.11.18. 



2014.11.24. 



2014.12.03. 



– 2014-ben: 77 kitörés 5 megyében 
• 30 elsődleges 
• 47 másodlagos 

– 10 juh, 1 kecske és 188 szarvasmarha PCR pozitív 
 

Kéknyelv betegség Magyarországon 



Szarvasmarha Juh Kecske 

Állatok száma 
Magyarországon 

848.338 934.784 19.835 

Állatok száma 
érintett megyékben 

243.917 294.411 5.963 

 
Fertőzött állatok 

száma 
180 (0,021%) 10 (0,001%) 1 (0,005%) 

Elhullott állatok 
száma 

2 2 1 

Kéknyelv-betegség Magyarországon 



Vizsgálat 
(db) 

2014.10.07.-
2015.02.09. 

 
Pozitív 

(db) 

Szerológia (ELISA) 15.984 607 (3,80%) 

PCR  26.847 215 (0,80%) 

Kéknyelv-betegség Magyarországon 
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Kéknyelv-betegség Magyarországon 

Előadó
Bemutató megjegyzései
1-2 db különbség a pozitívok számában a 15. diához képest, ezek ismétlő vizsgálatokból adódnak.



Intézkedések 

– Kitörések körül minimum 100 km sugarú körben védőkörzet 

– Megfigyelési körzet: a védőkörzet körüli min. 50 km-es zóna 

– Kitörések körüli 20 km sugarú körben intézkedések a 

2000/75/EK Tanácsi irányelv 4. cikkében foglaltak szerint 

– Fokozott surveillance a kitörések körüli 3 km sugarú körben 



Intézkedések 

Az országos főállatorvos 1/2015. számú határozatában elrendelte: 

– A kéknyelv betegség új kitörése(i) esetében a, kitörés(ek) körüli 20 km 

sugarú körben történő kötelező vakcinázását illetve, 

– Engedélyezte a korlátozás alá vont területen a kéknyelv betegség elleni 

önkéntes oltást. 

Az új intézkedéseknek megfelelően változik az élő-állat szállítás 

eljárásrendje 

 



Szezonálisan kórokozó-átvivőtől mentes 
időszak Magyarországon 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a szezonálisan kórokozó-átvivőtől 

mentes időszak meghatározása  
 

Kezdete:  2014. december 3. 
 

Vége: 2015. április 20. 
 
 



20 km-es körzetben elrendelt megfigyelési 
zárlatok feloldása után 



– Weighing the advantages of vaccination 

 

 

Plans for 2015 

Ministry of Agriculture 

Megye Mintavételi alegységek száma 2015. évi mintaszám 

Baranya 
2 472 

Bács-Kiskun 
4 944 

Békés 
3 708 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
3,5 828 

Csongrád 
2 472 

Fejér 
2 472 

Győr-Moson-Sopron 
2 472 

Hajdú-Bihar 
3 708 

Heves 
2 472 

Jász-Nagykun-Szolnok 
3 708 

Komárom -Esztergom 1 236 

Nógrád 1 236 

Pest (és Budapest) 3,5 828 

Somogy 3 708 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 708 

Tolna 2 472 

Vas 1,5 356 
Veszprém 

2,5 592 
Zala 

2 472 
TOTAL 

46 10864 

Kéknyelv-betegség Magyarországon 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A megyén belül subunit-ok vannak, mert a megye a unit. Ezek a számok a teljes évre vonatkoznak és negyedévente történik a mintavétel. A kitörések körüli 3 km-es körben történő vizsgálatok ezen felül vannak.



Halbetegségek felderítésére  
irányuló vizsgálatok 

 2014 

• KHV kimutatására irányuló vizsgálatok 

 
 

 
 
 

– Az NRL 2 halgazdaságból származó mintákban állapította meg a koi herpesz 
vírus betegséget 2014-ben. 

• 1 horgásztóban 
• 1 emberi fogyasztás céljából tartott állományban 

 
 
 

 
 

 

 

 

Vizsgált faj Ponty Koi 
ponty 

Aranyhal Keszeg Ezüstkárász Márna 

Mintaszám 6779 80 30 111 42 30 



Halbetegségek felderítésére  
irányuló vizsgálatok 

 2014 

• SVC kimutatására irányuló vizsgálatok 

 
 
 

 

– Minden minta vizsgálata negatív eredményre vezetett. 

Vizsgált faj Ponty Keszeg Amur Ezüstkárász Compó ivartermék 

Mintaszám 1198 43 2 13 30 20 



Halbetegségek felderítésére  
irányuló vizsgálatok 

 2014 

• VHS, IHN és Rhabdovirusok kimutatására irányuló vizsgálatok 

 
 
 

 
 

• Minden minta vizsgálata negatív eredményre vezetett. 
 

 

 

Vizsgált faj Pisztráng Tokfélék Csuka Süllő 

Mintaszám 150 270 230 62 



Halas rendelet módosítása 
127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet  

 • 2014. december 17-től hatályos 
• Legfontosabb változások 

– a halszállítás dokumentációjának változása 
• Tenyésztés, továbbtartás és állománypótlás céljából történő forgalomba 

hozatal 
– Víziállat-egészségőri igazolás + 1 éven belüli KHV negatív eredményközlő 

másolata 
• Előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából és emberi fogyasztást megelőző 

előkészítés céljából történő forgalomba hozatal 
–  Víziállat-egészségőri igazolás + Állattartói nyilatkozat (élelmiszerlánc 

információ) 
– Kiskereskedelmi létesítményből, gazdaságból vagy bérhorgászati területről emberi 

fogyasztásra szánt hal kizárólag előkészítve adható át a végső fogyasztónak 
• Legalább kábítva (fejtetőre mért olyan ütés, amely biztosítja, hogy a hal nem nyeri vissza 

eszméletét) 



Veszettség 
Történeti áttekintés 

• 1992: veszettség elleni orális immunizálás kezdete 
• 1993 -1996: 6000 km2  az ország nyugati részén 
• 1996 - 2000: Dunántúl teljes területének vakcinázása. Ennek eredményeképpen 

2000-re a Dunántúl veszettségtől mentessé vált. 
• 2001-től a Duna-Tisza közére is kiterjedt a vakcinázott terület 
• 2004 – 2007: vakcinázás az ország teljes területén. 
• 2004 – 2006: PHARE program, 2007 óta EU társfinanszírozott program. 
• 2008 – 2013 tavaszáig, a sikeres ausztriai és szlovákiai mentesítési programnak 

köszönhetően, csak az országhatár Szlovénia és Ukrajna közötti szakasza 
mentén, kb. 50 km-es sávban zajlott a vakcinázás. 
 
 





2013. őszi kitörések 

 
• 2011 és 2012: csak denevérekben került kimutatásra 

a veszettség (EBLV) 
 

• 2013.09.12. Kecskemét (Bács-Kiskun megye) 
veszettséget állapított meg egy vörös rókában a 
NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága. 
 

• A kitörés a rendszeresen vakcinázott területen kívül 
történt. 
 
 



 
• A vírus romániai és ukrajnai törzsekkel mutatott genetikai 

hasonlóságot. 
 
 
 

 



2013 őszén vakcinázott terület 



2013.09.01.-2013.12.31. 



2014.01.01.-2014.03.31. 



2014.04.01.-2014.06.30. 



2014.07.01.-2014.09.30. 



2014.10.01.-2014.12.31. 



2015.01.01.-2015.04.21. 



2014 tavaszán és őszén 
 vakcinázott terület 



Esetek összesítve 2013-2014 

Év Megye Róka Őz Szmh Kecske Kuty
a 

Megye, 
összes 

Magyarország, 
összes 

2013 

Bács 16 1 17 

24 Jász 3 3 

Pest 3 1 4 

2014 

Bács 7 1 8 

23 Jász 1 1 

Pest 12 1 1 14 



Csökkenő esetszám 
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2015- 

• Eddig nem volt kitörés 
• Első kitörés: 2013.09.12. 
• Utolsó kitörés: 2014.10.07. 
• ? 



Surveillance 

Év Összes elvégzett IF 
vizsgálat 

(minden faj) 
 

Passzív 
surveillance 
(minden faj) 

IF pozitív 
(minden faj) 

2013 4074 1297 24 

2014 4868 2313 23 

2015.04.20-ig 1160 303 0 



Eredmények 2014/2015 vadászati év 

Vizsgálat Minta Elvégzett 
vizsgálatok száma 

Pozitív 
eredmények 

száma 

Virológiai vizsgálat, 
immunfluoreszcenci
a (IF) 

Agy (róka) 2603 0 (0%) 

Csontcsiszolás, 
biomarker jelenléte 
(TC) 

Állkapocs (róka) 2526 1728 (68%) 

Szerológiai vizsgálat, 
AB-ELISA 
 

Vér (róka) 

 
2083 733 (35%) 





Következtetések 

• 2014-ben a teljes év alatt kevesebb kitörés, mint 2013.ban 3,5 hónap alatt. 
• Első kitörés Kecskeméten (2013.09.12.); földrajzilag a legnagyobb távolságra lévő 

kitörés Kalocsán (2013.12.19., 3 hónappal később) és Vácszentlászlón 
(2014.02.06., 5 hónappal az első kitörés után) került megállapításra. További 
földrajzi terjedés nem állapítható meg 2014 február óta.  

• A fertőzött területen belül, Pest megyében az esetszám 2014-ben emelkedett 
2013-hoz képest. 

• Nem fordult elő veszettség eset a 2004 óta rendszeresen vakcinázott területen, a 
Dunától nyugatra, a Tiszától keletre és az M3 autópályától északra. 

• A 2015. évi tavaszi kampány során a vakcinázást az M3-tól északra eső 
területekre is kiterjesztettük. 





Köszönet nyilvánítás 

 
Az Állategészségügyi Szolgálatban dolgozó 

kollégáknak 
 

Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 
munkatársainak 

 
Járványügyi osztály állatorvosainak 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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