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-Késedelem a  betegség gyanújának bejelentésénél 
 
-Késedelem a betegség megállapításánál 
 
-Késedelem a korlátozó intézkedések elrendelésekor 
 
-Késedelem a betegség felszámolásában 
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- Az állattartó halogató magatartása a beteg állat 
bejelentésénél 
 
- A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség  gyanújának  
megállapítása nem az állattartó feladata 

 
-  Az állattartó a járványvédelmi beruházásokat  és 
intézkedéseket  felesleges költségnek és nem beruházásnak 
tekinti. 
 
- Az állattartó telepeken dolgozók tájékozatlanok, nem tudják 
mit - miért csinálnak, azt pedig végképp nem, hogy mit  - miért 
ne csináljanak. 
 
- A telep ezermesterének járványhordozó szerepe. 
 
- A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség gyanújának 
kizárása nem a szolgáltató állatorvos feladata 
 
- A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség gyanújának 
kizárásához/megerősítéséhez szükséges intézeti vizsgálatok 
elrendelése nem a szolgáltató  állatorvos feladata 
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- Késedelem a  betegség gyanújának bejelentésénél 

 
- Szakszerűtlen mintavétel / mintaküldés:  
 

- nem állnak rendelkezésre a megfelelő információk a 
fertőzés legkorábbi  időpontjának megállapításához 
- nem a Diagnosztikai Kézikönyvben előírtak alapján 
történik a mintavétel  
- a minták nem a Nemzeti Referencia Laboratóriumba 
kerülnek  beküldésre  
- párhuzamos mintaküldések eltérő eredményeinek 
értelmezése 
- nem a mintavételre jogosult által történik a 
mintaküldés 
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- Késedelem a  betegség gyanújának bejelentésénél 
- Késedelem a betegség megállapításánál 

 
-A legalapvetőbb információk hiánya gátolja, hogy  
valamennyi szükséges, de az elégségest meg nem 
haladó mértékű járványügyi intézkedése elrendelésre 
kerüljön:  
 

- Pontatlan adatok a TIR / ENAR nyilvántartásban 
 
- Hiányzó, vagy hiányos adatok a telepi 
 nyilvántartásokban 
 
- Elhúzódó járványügyi nyomozás  
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- Késedelem a  betegség gyanújának bejelentésénél 
- Késedelem a betegség megállapításánál 
- Késedelem a korlátozó intézkedések elrendelésekor 

- Késedelem a Járványvédelmi feladatok ellátásában: 

 -  az állattartók kivonják magukat  a járványügyi feladatok végrehajtása alól

 - a szolgáltató állatorvosok járványügyi intézkedésként felhagynak a telep 
  ellátásával  ( védem a többi telepemet). 

- az állattartó telepeken nem állnak rendelkezésre az alapvető   

 járványvédelmi eszközök és anyagok  
- az állattartó telepek nem rendelkeznek a járványvédelmi 
 intézkedési terv  III. fejezete szerinti kiürítési tervvel 

-     nem állnak rendelkezésre  a telepek kiürítésére alkalmas képzettséggel, 

 gyakorlattal ,eszközökkel rendelkező személyek, vállalkozások. 
 

- Valamennyi feladat a járványvédelmi intézkedésekkel 
 terhelt  hatósági szolgálatra hárul !! 

 tervezés 
 szervezés  
 végrehajtás 
 felügyelet  
 finanszírozás 
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1. megnő a kontakt gazdaságok és üzemek  száma,  ezzel 
arányosan nő  a  hatósági korlátozás alá vont terület 
nagysága, az elrendelt  intézkedések száma  és a költsége ( 
HPAI kb. 9,5 milliárd forint) 

 

2. a pontatlan járványügyi adatok alapján a járványügyi 
körzethatárokat kiterjedten kell megállapítani, így azokba 
nagy számban kerülnek fogékony állatot tartó gazdaságok, 
melyek elhúzódó járványmenetben gazdaságilag 
ellehetetlenülnek ( ASP min 60 nap) 

 

3. valamennyi járványügyi intézkedés végrehajtására nem 
képes a helyi hatósági szolgálat  ( 2016.- 2017. HPAI a 
kirendelések száma 200 fő fölött) 
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Jog- és államtudományi doktor 
  

Zlamál Vilmos utóda az állategészség-rendőri feladatok ellátásában.  
1869-től a Földmívelés-,ipar- és kereskedelemügyi 

Minisztérium önálló állategészség-rendőri ügyosztályát 
vezette. 
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„ Mindaz, a mi az állategészség 
fentartására, megvédésére, javitására, az 
állati betegségek gyógyitására és 
járványok elfojtására szolgál, hatósági 
felügyelet és intézkedés tárgyát képezi. 
 
A hatóság a felügyeletet panasz bevárása 
nélkül is időnként szemlék és vizsgálatok 
által gyakorolja.” 
 

1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 2.§ és 3.§ 
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1. Az adott helyzetben elvárható magatartások teljesülése  

esetén: 
 

- Időben történhet a  betegség gyanújának bejelentése 
- Időben megtörténhet a betegség megállapítása 
 

 
2. Az egyes  állattartó telepi nyilvántartások napra kész 

vezetésének jelentősége a járványvédelmi intézkedések 
meghozatalánál. 
 
- az elégséges mértékű  korlátozó intézkedések kerülhetnek  elrendelésére 

 
3. A klasszikus telepi járványvédelmi intézkedési terv III. 

fejezetének visszaállításával. 
 
  - csökkenhet a  betegség felszámolására fordítandó idő,  

  így rövidülhetnek az zárlatok 
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1.1. az állam  
1.2. az állattartó 
1.3. a szolgáltató állatorvos 
1.4. a hatósági állatorvos 
1.5. járási főállatorvos 
1.6. a MÉLBÁO  
1.7. a járványügyi közreműködésre kötelezett 
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1. Jogalkotás 

2. Élelmiszerlánc - felügyeleti szerv fenntartása 

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró szervek 

- Miniszter 

- Országos főállatorvos 

- NÉBIH 

- Megyei Kormányhivatalok ÉLBÁO 

- Járási hivatalok ÉLBÁO 

- hatósági laboratóriumok/ 

- Határkirendeltségek 

- jegyző 

- Járványvédelmi készleteket  tart fenn 

- Ingyenes oltó és kórjelző anyagok biztosítat biztosít 

- Jogosult állatorvosi rendszer t tart fenn 

3. Monitoring programok működtetése 

4. Készenléti terveket, kézikönyvet  készít 

5. Országos Járványvédelmi Központot és szakértői Csoportot hoz létre 

6. Kapcsolattartás: 

- Nemzetközi szervezetekkel 

- Hazai szervekkel/szervezetekkel 

- Állampolgárokkal, gazdálkodó szervezetekkel 

- Médiával/Sajtóval 

7. Oktatás/Képzés/Tájékoztatás 

 - Nemzetközi szervezetekkel 

 - Hazai szervekkel/szervezetekkel 

 - Állampolgárokkal, gazdálkodó szervezetekkel 

 - Médiával/Sajtóval 
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14 
Dr. Vajda Lajos  



 
-állattartási tevékenységéről a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az 
állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét értesíteni 
 
-nagy létszámú állomány   állattartója köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a tartott 
állatok fajáról, koráról, létszámáról, a benépesítés, vásárlás időpontjáról, az állatok származási 
helyéről, a születés, elhullás, értékesítés, kényszervágás adatairól, továbbá az alkalmazott 
gyógykezelés, védőoltás időpontjáról és ennek okáról 
 
-köteles állatait a külön jogszabály, illetőleg a tenyésztési előírások szerint megjelölni vagy 
megjelöltetni  
 
-állata betegségéről vagy annak gyanújáról haladéktalanul értesíteni az élelmiszerlánc 
felügyeleti szervet, illetve a szolgáltató állatorvost, a beteg, illetve betegségre gyanús állatát 
megvizsgáltatni,  
 
-állattartó telepen, létesítményben keletkező állati melléktermékat nyilvántartásba vétel és 
állatorvosi vizsgálat után, az előírt és engedélyezett módon kell gyűjteni, majd - a 
környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő módon - ártalmatlanítani. 
 
-A telepen keletkező trágyát a jóváhagyott technológia szerint kell összegyűjteni, kezelni, 
hasznosítani és szükség esetén ártalmatlanná tenni. 
 

-járványos állatbetegség esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató 
állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a betegség továbbvitelének 
megakadályozására adott utasításait végrehajtani, az elrendelt járványügyi intézkedésben 
foglalt kötelezettségeket teljesíteni 
 
-    állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát, kezelését, 
védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését tűrni, ezen feladatokat ellátó állatorvos 
részére segédszemélyzetről gondoskodni és a kárenyhítési kötelezettségének 
megfelelően közreműködni” 15 



 
 „ A házi állatok birtokosai, pásztorok, 

gyepmesterek, mészárosok, vágatási biztosok és 
mindazok, kik házi állatok gondozásával vannak 
megbízva, kötelesek a birtokukban, illetőleg a 
gondozásuk alatt álló állatoknak belső 
megbetegülését, vagy azok elhullását a 
községeknek azonnal bejelenteni, mely utóbbinak 
kötelessége az esetet az állat-, esetleg a községi, 
vagy körorvosnak, és az elsőfokú hatóságnak, a 
szükséges intézkedés végett, bejelenteni. Házi 
állatok birtokosait a bejelentéssel járó hivatalos 
vizsgálat költségei nem terhelik.” 

 
1888. VII. törvénycikk az állategészségügy rendezéséről 23.§ 
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- Az állatorvos az állatorvosi tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai 
követelmények keretei között, az etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása, erkölcsi felfogása és lelkiismereti 
meggyőződése szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai 
kompetenciájának megfelelően nyújtja. 

 

- Az állatorvos nem utasíthatja el az elsősegélynyújtást, valamint a bejelentési kötelezettség alá 
tartozó fertőző állatbetegség gyanúja esetén a szükséges intézkedések megtételét. 

 

- Ha a magánállatorvos állatnak bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségben 
történt megbetegedéséről, betegség gyanújáról, fertőzöttségéről, fertőzöttség gyanújáról értesül, köteles 

- vizsgálat céljából a helyszínre haladéktalanul kiszállni; 
- bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanújának észlelése esetén az állatbetegség 

leküzdésére vonatkozó tevékenységet elkezdeni; 
- a betegség helyhez kötése, valamint az emberi egészség megóvása érdekében szükséges 

magatartásra az állattartót utasítani; 

- az illetékes hatósági állatorvost és a helyi önkormányzat jegyzőjét haladéktalanul 
értesíteni. 

 

 

     2012. évi CXXVII. Törvény  43. § (1) és (3)   

     Ász.  107. § 
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„  

Azon állatbirtokosok, kik állatjaik számára állatorvost 
tartanak, avagy állatjaikra állatorvos által 
felügyeltetnek, ezen kötelesség alul mentesek; 
tartoznak azonban gondoskodni arról, hogy minden 
ragadós betegség esete vagy ily betegségben történt 
elhullás a községnek azonnal bejelentessék. 
Állatorvosok szintén csak a ragadós betegség eseteit 
kötelesek bejelenteni. „ 
 

 
   1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 

23.§ 
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 - Afrikai sertéspestis 
 - Klasszikus sertéspestis 
 -  Aujeszky- féle betegség 
 - PRRS 
 - Sertések hólyagos betegsége 
 - Fertőző sertésbénulás 
 - brucellózis (B. abortus, B. suis)  
 - lépfene 
 - veszettség 
 - rühösség 
 
 

1. számú melléklet a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez 
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1. A betegséget hatóságilag megállapítani, amelyhez az egyes betegségek leküzdésére 
vonatkozó részletes szabályok szerint kell felülvizsgálatot kérnie; 
 

2. A helyi zárlatot, hatósági megfigyelést és forgalmi korlátozást elrendelni, feloldani. 
 

3. A járványügyi nyomozás során az ÁSZ 15. számú függelék szerinti adatfelvételi lapot 
és jegyzőkönyvet köteles készíteni, és azt három évig megőrizni. 
 

4. A fertőzött községgel szomszédos települések hatósági állatorvosait a betegség 
fellépéséről telefonon, majd azt követően írásban értesíteni kell. 
 

5. a betegség gyanújának, megállapításának és felszámolásának során folyamatosan 
tájékoztatni a járási főállatorvost és az  általa elrendelteknek megfelelően eljárni 
 

6. A betegséget hatóságilag megszűntté nyilvánítani, amennyiben az egyes betegségek 
leküzdésére vonatkozó részletes szabályok szerint annak feltételei teljesültek 
 

7. Az állatbetegségek állásáról minden hónap első napján a járási főállatorvosnak 
köteles jelentést tenni, az illetékességi területén előforduló fertőző 
állatbetegségekről nyilvántartást vezetni. 

       Ász 108. § 
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1. Ha a hatósági állatorvos jelentéséből vagy egyéb úton tudomást 
szerez bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség fellépéséről, 
annak gyanújáról, fertőzöttségről vagy a fertőzöttség gyanújáról, 
köteles a helyszínen vizsgálatot tartani; 

2. a hatósági állatorvos intézkedéseit felülvizsgálni, s ezeket szükség 
szerint kiegészíteni vagy módosítani; 
 

3. A MÉLBAO-nak  haladéktalanul jelentést tenni; 
4. a részletes szabályozásban meghatározott esetekben leölést, 

diagnosztikai célú leölést és jogosultság esetén az állami 
kártalanítást elrendelni; 

5. a betegség eredetére és elhurcolására irányuló vizsgálatot kiegészíteni, 
s szükség esetén az eredményt a MÉLBÁO-nak haladéktalanul 
jelenteni; 

6. a fertőző állatbetegségek nyilvántartását vezetni; 
7. a fertőző állatbetegségek helyzetét minden hónap második napján 

az MÉLBAO-nak jelenteni. 

 21 



 
„ Mihelyt az elsőfoku hatóság valamely állati betegségről 

jelentést vesz, vagy bármely módon állati betegség 
felmerüléséről értesül, a helyszinére hatósági állatorvost 
küld és a betegség jellegét megállapittatja. 

 
Ha a betegség neme csak bonczolás utján állapitható meg, a 

hatóság a beteg vagy gyanus állatnak elkülönitését rendeli el 
és ha nyolcz nap leteltével a betegség még mindig nem 
állapitható meg bonczolás nélkül, az állat leöletését rendelheti 
el. 

 
Az elsőfokú hatóság egyúttal vizsgálatot tart annak 

kiderítésére, hogy a betegség mikor és mily úton jött a 
községbe. Vizsgálatának eredményéről a másodfokú hatóság 
útján földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez 
jelentést tesz. 

” 
 

1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 26.§ és 27. § 
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1.         létrehozza a Helyi Járványvédelmi Központot 
 

2. a védő és megfigyelési körzetet elrendelni, szükség esetén a közcélú igénybevétel 

elrendeléséről, a védekezés céljából állatorvosok, szaksegédek – a járási  főállatorvos útján – 

történő kirendeléséről intézkedni 
 

3. a betegség elterjedésének felderítésére szolgáló diagnosztikai vizsgálatokat, a leküzdéshez és a 

tovaterjedés meggátlásához szükséges vakcinázást, gyógykezelést, fertőtlenítést elrendelni. 

 

4. a járási főállatorvos intézkedéseit ellenőrizni, szükség esetén azokat kiegészíteni vagy 

módosítani, továbbá a betegség eredetének, illetve tovahurcolásának felderítésére irányuló vizsgálatok 

irányítását átvenni; 

 

5. ha a betegség más megyéből származik vagy ennek gyanúja merül fel, illetve áthurcolásának lehetősége áll 

fenn, erről az illetékes megyét értesíteni; 

6. a részletes szabályokban meghatározottak szerint a megyei járványvédelmi készletet fenntartani 
 

7.  az országos főállatorvosnak jelenteni, s a meghatározott esetekben annak utasítása szerint eljárni; 

 

6. a betegségek állásáról nyilvántartást vezetni; az állatbetegségek állását minden hónap harmadik napján 

a minisztériumnak jelenteni; 

Ász 110. §  
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1. A  betegség megállapításának helye szerint illetékes megyei főállatorvos hozza létre, 

2. A HJK személyzete: 

 - Vezetője a járványügyi igazgatás területén nagy gyakorlattal rendelkező állatorvos  

 - Állatorvos tagjai (2-3 fő) 

 - Kisegítő személyzet (gépkocsi vezető, adminisztrátor)  

3. A HJK felszereltsége: 

 - a külön helységek, informatikai eszközök, kommunikációs eszközök, járművek, 

 irodaszerek, a szükséges formanyomtatványokat, mintavételi eszközök, védő 

 felszerelések, anyagok. 

4. Adatbázisok: 

 - TIR/ENAR 

 - OÁIR 

 - a szállító eszközökkel, földmunka gépekkel rendelkezők listáját. 

 - a fogékony állattartó telepek listáját, 

 - kimutatást a vaddisznók létszámáról, területi elhelyezkedésben, 

 - vadásztársaságok névsorát, 

 - vágóhidak, húsüzemek listáját, 

 - állatkereskedők listáját. 

 - a megye 1:150.000 léptékű és a települések 1:15.000 léptékű térképet. 
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1. irányítja a járványügyi nyomozást, 

2. Kapcsolatot tart a társhatóságokkal, rendvédelmi szervekkel 

3. javaslatot tesz a védőkörzet és a megfigyelési körzet határaira, 

4. irányítja a védőkörzet és a megfigyelési körzet   területén az 

állományok szűrését és összeírását 

5. ellenőrzi a zárlati intézkedések betartását, 

6. felügyeli az állatok leölését és ártalmatlanítását, 

7. kidolgozza a zártvágás rendszerét, 

8. jóváhagyja a takarítási és fertőtlenítési tervet, 

9. együttműködik a szakértői csoporttal, 

10. eseménynaplót vezet, 

11. folyamatosan jelent az OJK-nak és a megyei főállatorvosnak, 

12. kapcsolatot tart a helyi médiával,  

13. ügyelet, készenlétszolgálatot szervez  

14. A HJK-t az OJK irányítja és ellenőrzi. 

15. A HJK feladatait a főosztály és a járás apparátusával, valamint 

kirendelt állatorvosokkal és közcélú igénybevételre 

kötelezettekkel hajtja végre. 
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   A közcélú igénybevételről, vagy aktív 
közreműködésről rendelkező határozatban rá 
előírt feladatokat, az arra kijelölt személy 
irányításával , a megadott helyen és időben, a  
tőle elvárható gondossággal és az előre 
megállapított költségtérítés ellenében 
végrehajtani. Akadályoztatása, vagy a végrehajtás 
során felmerülő egyéb ok esetén, azonnali 
jelentési kötelezettségének köteles eleget tenni. 

 
Éltv. 34. § (3) bekezdés a) pont 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 7. §  
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    2.1.  A betegség gyanújának megállapítása 
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    2.3.1.1. leggyakrabban elrendelt intézkedések 
   2.3.2. A járványügyi nyomozás  
   2.3.3. Járványügyi döntéshozatalt megalapozó nyilvántartások 
   2.3.4. A helyi zárlat 
   2.3.5. A védő és megfigyelési körzet  
    2.3.5.1. A védőkörzet általános szabályai 
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 2.4.  A betegség felszámolásának eszközei 
 2.4.b.  Az ASP felszámolásának eszközei 
   2.4.1. Járványügyi kiürítés terv általános szempontjai 
   2.4.2. A állattartótelep járványvédelmi intézkedési terve 
    2.4.2. 1. Az állattartó telepek klasszikus  járványvédelmi intézkedési tervének III. fejezete 
   2.4.3. Kiirtási/leölési műveletek végrehajtásának általános szempontjai 
    2.4.3.1.Kiirtási/leölési módok 

 2.5.  Az állati eredetű melléktermékek ártalmatlanná tétele 
 2.5.b.  Ártalmatlanná tétel ASP  esetén 

 2.6. Járványügyi fertőtlenítés 
 2.6.b.  Járványügyi fertőtlenítés ASP esetén 

 2.7.  Járványügyi korlátozó intézkedés enyhítésének engedélyezése 
 2.7. b. ASP esetén adható  enyhítésének 

2.8.  A betegség megszűntté nyilvánítása 
 2.8.b.  Megszűntté nyílvánítás ASP esetén 
   2.8.1. Helyi zárlat feloldásának általános szabályai 

   2.8.1.b.  Helyi zárlat feloldásának szabályai ASP esetén 

 2.9.  Állami Kártalanítás 
 2.10. Újratelepítés 
 2.10.b Újratelepítés ÁSP esetén 
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1. Beteg állat bejelentése: 
    Állattartó> szolgáltató állatorvos 
2. Gyanú megállapítása és bejelentése: 
    Szolgáltató állatorvos>hatósági áo>járás főáo>ÉLBAO>NÉBIH 
3. Gyanú megerősítése: 
  a hatósági áo. és /vagy a járási főáo helyszíni vizsgálata alapján 
4.  Diagnosztikai próba elvégzése: 
 tuberkulin próba, malleines szempróba, bfi tífusz tárgylemez agglutinációs 
 próba 
5. Mintavétel elvégzése: 
 A Diagnosztikai Kézikönyvben az adott betegségre előírtak alapján vett 
 mintákat a Nemzeti Referencia Laboratóriumba kell küldeni. 
7. Nyilvántartásba vétel: 
 a gazdaságban található fogékony állatokat korcsoport szerint  elhullott 
 vagy feltehetően fertőzött egyedek számát; a nyilvántartást naprakészen 
 kell vezetni, beszámítva a fertőzésgyanús időszak alatt történt elléseket és 
 elhullásokat is 
8. Járványügyi nyomozás megkezdése:  
 a be ás a tova hurcolás lehetséges módjának  és idejének felderítése 
9. Korlátozó intézkedések elrendelése: helyi zárlat, diagnosztikai leölés, stb. 
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Az Állategészségügyi Szabályzat 103. § (1) bekezdésének 

alkalmazása szempontjából beteg az az állat, amelyen valamely 

fertőző vagy egyéb betegség tünetei olyan jellegzetesen 

észlelhetők, és/vagy a laboratóriumi vizsgálatok olyan eredményre 

vezetnek, hogy azok alapján az adott betegséget kétségtelenül fel 

lehet ismerni. 

 

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

FVM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 

 Ha az afrikai sertéspestis fertőzöttséget a laboratóriumi 

vizsgálatok megerősítik, a járási hivatal a betegséget hivatalosan 

megállapítja, és helyi zárlatot rendel el.  
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Mintavétel virológiai vizsgálathoz 
  

a) Az elhullott vagy az állatvédelmi szabályok betartásával leölt sertések manduláinak, nyirokcsomóinak 
(garatmögötti, fültőalatti, áll alatti, bélfodri), lépének, veséjének,  tüdejének, szöveteiből vett minták. Lépből, veséből 10 
g mintát kell venni. Önemésztett hullák esetében egy teljes csöves csontot vagy szegycsontot kell beküldeni a 
laboratóriumba. 

b) A hatóság utasítására virológiai vizsgálat céljából alvadásban gátolt (pld. EDTA vércsőbe vett) vér és/vagy vérrög 
mintákat kell gyűjteni olyan sertésekből, amelyek a láz jeleit vagy a betegség egyéb tüneteit mutatják. 

c) Vektorok 

  

Mintavétel szerológiai vizsgálatokhoz 
  

a) A feltételezett fertőzést követő 8-21 nap között kell vért venni a betegségre gyanús, illetve a betegségre 
gyanús állatokkal együtt tartott sertésekből.  Az alvadásgátlót nem tartalmazó vérmintát kell Intézetbe 
küldeni legalább olyan számban, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a 10 %-os előfordulási 
gyakoriság (szeroprevalencia) kimutatását.  

b) a fertőzöttségre gyanús gazdaságokban megelőző intézkedésként leölt sertésekből 

c) védőkörzetben vagy megfigyelési körzetben lévő gazdaságokból sertések elszállításának engedélyezése előtt, 
továbbá levágásának, leölésének engedélyezése előtt, 

d) újratelepítést követő ellenőrző vizsgálatok esetén, 

e) korlátozások feloldása előtt a védőkörzetben és megfigyelési körzetben található gazdaságokban. 
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a) a vérmintákat és a szövetmintákat az aszepszis szabályainak legmesszebbmenő 
betartásával kell venni, anélkül, hogy fertőtlenítőszerrel érintkeznének,  

b) külön-külön tiszta edénybe kell tenni és azonosító jellel kell ellátni. A mintákat 
4 C° hőmérsékleten kell tárolni és így kell laborba küldeni.  

c) a mintákat kísérő iratnak tartalmaznia kell a járványtani helyzetet, továbbá azon 
állatok adatait, amelyekből a mintákat vették, beleértve a klinikai és kórbonctani 
tüneteket. A kísérőirat egy példányát a hatósági állatorvosnak meg kell őriznie, hogy 
majd az eset egyéb dokumentációjához csatolja, egy példányt pedig faxon a Helyi 
Járványvédelmi Központba kell küldenie. 

d) A vérmintákat és a szövetmintákat lehetőleg futárral, a lehető leggyorsabb 
rendelkezésre álló módon, az ÁDI budapesti laboratóriumába kell küldeni. Az 
Intézetet előzetesen értesíteni kell arról, hogy a mintákat útnak indították és azok 
várható érkezési idejéről, hogy előkészületeket tehessenek a fogadásukra és 
vizsgálatukra. A mintákat szállítás során hűtő csomagolásban kell tartani, 
fagyasztani tilos.  

e) Fontos, hogy a mintákkal a laboratóriumba küldött kísérőirat tartalmazzon 
információkat az állomány közelmúltbéli előéletéről, a járványügyi helyzetről, 
beleértve a fertőzés lehetséges forrását és a behurcolás idejét. 
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 Valamely fertőző állatbetegség megelőzése, 

megállapítása, továbbterjedésének 
megakadályozása, kártételének csökkentése, 
vagy felszámolása érdekében, az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a járványügyi 
nyomozás tény adatain alapuló határozatával 
elrendelt, valamennyi szükséges, de a cél 
eléréséhez elégségest meg nem haladó 
mértékű és idejű korlátozások összessége. 
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    A bejelentési kötelezettség alá tartozó 
állatbetegség természetéhez és 
elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban, valamint az Európai 
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusaiban meghatározott esetekben, a 
veszély elhárításához szükséges 
mértékben és ideig elrendelt intézkedései.
  

      2008. évi XLVI. tv. 51. § (3) 
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     - elkülönítés 
    - hatósági megfigyelés 
  - diagnosztikai mintavétel 
  - gyógykezelési tilalom / kötelező gyógykezelés 
     - forgalmi korlátozás 
     - helyi zárlat 
    - védőkörzet 
     - megfigyelési körzet 
  - leölés/ levágatás 
  - állati eredetű melléktermékek kezelése 
  - szigorított fertőtlenítés 
  - zárlat enyhítő intézkedések 
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    A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állategészségügyi hatóság 
határozatban rendeli el a szükséges korlátozó intézkedéseket, azok 
enyhítését, feloldását: 

 
 
 A hatósági állatorvos  rendeli el: - elkülönítést 

     - hatósági megfigyelés 

      - forgalmi korlátozást 

     - helyi zárlatot 

     - a marhalevél kezelésének tilalmat 

     - termékenyítési tilalmat 

     A járási főállatorvos rendeli el 
         

                                                                   - elkülönített vagy zárt vágást 

     - állatleölést 

     - fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer,   
                                                                    takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű   
                                                                     termék ártalmatlanná tételet 

      - fertőtlenítést     
    - gyógykezelést 

     - diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést,  

     kilövést (ÉLBAI) 

       - az állattartó, az élelmiszervállalkozás, takarmányvállalkozó tevékenység  
    korlátozása,felfüggesztést 

 A MÉLBAO rendelheti el  - védőkörzetet  

     - megfigyelési körzet (NÉBIH) 

     - védőoltást (NÉBIH) 

     - gazdálkodó szervezet aktív közreműködésre kötelezéseé 

     - szolgáltató állatorvos közvélú igénybe vételét 
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I. Betegségre vonatkozó általános adatok: 

1. Mely betegség vagy gyanúja merül fel: 

2. A betegség leghosszabb és legrövidebb lappangási ideje: 

3. A fertőző anyag elvileg lehetséges legkorábbi ürítése az első klinikai tünete időpontjához viszonyítva napokban: 

II. Az érintett helyen tartott állatokra vonatkozó adatok: 
1. Állattartó neve, címe, szig. sz.:  

2. Állatok tartózkodási helye: 

3. Állatok : faja: , fajtája: , kora: , neme (vemhesség):, hasznosítás iránya:, darabszáma:, egyedi jelölése: , marhalevél száma: , becsült súlya:  

III. Aktuális adatok a betegséggel kapcsolatban: 
1. Ki jelentette a betegséget, mikor és kinek:  

2. Fogékony állatok ebből beteg:   

3. Első klinikai tünetek észlelésének ideje:  

4. Észlelt klinikai tünetek kronologikusan: 

5. A fertőződés lehetséges legkorábbi ideje:  

6. Ellátó állatorvos neve, címe:  

7. Állattartási napló:  

8. Gyógyszer-felhasználási napló: .  

IV. Fertőződés eredete 
1. Fertőződés időszakában rintkezés fogékony állattal 

2. Fertőzésközvetítő állati termékkel való érintkezés fertőződés időszakában: 

3. Kontaktus fertőzésközvetítő takarmánnyal a fertőződés időszakában: 

4. Fertőzésközvetítő egyéb tényezőkkel való érintkezés: 

V. Fertőzés (betegség) tovaterjedésének lehetőségei 
1. Fertőződés ideje óta került-e ki fogékony állat a fertőzött állományból, pl.: 

2. Fertőződés ideje óta érintkezett-e fogékony állattal a fertőzött udvar állata  

3. Fertőződés óta került-e ki fertőzött állományból állati termék: 

4. Fertőződés óta került-e ki fertőzésközvetítő tárgy, takarmány, eszköz, gépkocsi, (egyéb fuvareszköz), alom, trágya, mely fogékony állatokkal érintkezett: 

5. Fertőződés óta az itt fertőzött állatokkal kontaktusba került személyek (állattartó, vendég, segítő, inszeminátor, állatorvos) fogékony állatokat tartó udvarokban, telepeken járt-e és 
hol:  

VI. Állathigiéniai körülmények 
Ólak, istállók alapterülete, magassága:, fűtés: , világítás: ,szellőztetés:, padozat: ,etetők, itatók:, használt fertőtlenítők: , jelenlegi készletük: , utolsó fertőtlenítés ideje:,az állatokról 

alkotott összbenyomás:, helyszínrajz   

VII. Helyszíni intézkedések 

VIII. Közegészségügyi vonatkozás: 

IX. Állat-egészségügyi Intézeti vizsgálat: 

Az állattartó a feltett kérdéseket megértette, az adott válaszai a valóságnak megfelelnek. 
Hely: . Dátum:   állattartó      hatósági áo. 
 

:       
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22 000 liter nyers tej Szlovéniából és 22 000 liter nyers tej Olaszországból. 



1. Telep járványvédelmi intézkedési terve 

 

   ( legalább 30 napra visszamenő ) 

2. Jelenléti ív  

3. Látogatási napló  

4. Portanapló  

5. Állatszállítási dokumentáció 

6. Állomány nyilvántartás 

7. Állattartási - tenyésztési technológia 

8. Elhullási napló 

9. Gyógykezelési napló 

10. Állati eredetű melléktermékek ártalmatlanításának 
dokumentumai 

11.  Intézeti eredményközlők 
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    Helyi zárlaton állattartó hely, takarmánykeverő 

üzem, baromfikeltető, vágóhíd, állatpiac, 

állatvásártér vagy egyéb hely zárlatát kell érteni, 

ahonnan állat, állati termék és fertőzést közvetítő 

tárgy nem vihető ki, ahová állat nem vihető be, 

ahol a termékenyítés és a fedeztetés szünetel, a 

személyforgalom pedig korlátozott.  

 

 
ÁSZ 118. § (1) bekezdése 
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  „ Ragadós betegségben lévő, annak gyanújában vagy fertőzés 
gyanujában álló állatok istállója elzárandó, szintugy 
eltiltandó az illető udvarokon, községekben, legelőn, vagy 
határon a forgalom oly állatokkal vagy tárgyakkal, melyek 
a betegség elhurczolására alkalmasak. 

 

 Járványlepte udvarokban vaqy istállókban az állatok 
gondozásával megbizottakon kivül másnak tartózkodni tilos. 

 

 Az istállónak vagy az állat másféle helyének, az udvarnak, 
vagy legelőnek elrendelt elzárása a birtokost mindazon 
intézkedések foganatositására kötelezi, melyek az elzárás 
sikere érdekében elrendeltetnek. „ 

 
 

1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 32. § 
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1.          a gazdaságban található sertéseket korcsoport szerint nyilvántartásba kell venni, 

2. a nyilvántartást naprakészen kell vezetni 

3. a nyilvántartást a hatósági állatorvosnak minden látogatáskor ellenőriznie kell; 

4. aki a gazdaságba be- vagy onnan kilép, köteles betartani az afrikai sertéspestis vírus 
továbbterjedésének megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket. 

5. a gazdaságban lévő összes sertést a szállásában kell tartani vagy a gazdaságon belül olyan helyre 
kell elzárni, ahol el lehet különíteni a fertőzöttségre gyanús állatokat; 

6. a gazdaságba nem hozható be, illetve onnan nem vihető ki sertés, továbbá a járási hivatal az 
állatmozgások tilalmát szükség esetén kiterjesztheti más állatfajokra is; 

7. a hatósági állatorvos engedélye nélkül a gazdaságból nem vihető ki a sertéshús, 
sertéshúskészítmény, -ondó, -petesejt, -embrió, takarmány, eszközök, anyagok, sertéshulla vagy 
olyan hulladék, amely feltételezhetően terjesztheti az afrikai sertéspestist, továbbá azok nem 
bocsáthatók kereskedelmi forgalomba sem; 

8. személyek és járművek a gazdaságon belül a hatósági állatorvos írásos engedélyével 
közlekedhetnek; 

9. a gazdaság, valamint a sertésistállók be- és kijáratánál fertőtlenítést kell végezni 

10. a gazdaság elhagyása előtt valamennyi szállítóeszközt gondosan fertőtleníteni kell, továbbá az ott 
dolgozók kizárólag a hatósági állatorvos engedélyével, fertőtlenítés és átöltözés után hagyhatják el 
a telepet;  

11. azon sertések húsát, amelyeket a feltételezett fertőződés és a zárlat elrendelésének ideje között 
vágtak le, lehetőség szerint fel kell kutatni, és ártalmatlanná kell tenni úgy, hogy elkerülhető legyen 
az afrikai sertéspestis vírus terjedésének a kockázata és a környezet elemeinek szennyeződése; 

12. a betegségnek a gazdaságba történő feltételezett behozatala és a hatósági intézkedések 
meghozatala között a sertésekből vett ondót, petesejteket és embriókat fel kell kutatni, és hatósági 
felügyelet mellett ártalmatlanítani kell oly módon, hogy kizárható legyen az afrikai sertéspestis vírus 
továbbterjesztésének kockázata; 

ASP Készenléti Terv 2.0. 
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 A hatósági állatorvos által a megfigyelési idő 
alatt történtekről felvett jegyzőkönyv, melyben  
fel kell tüntetni annak a betegségnek a 
megnevezését, amelynek gyanúját 
megállapította, továbbá az állattartó nevét és 
lakóhelyét (utca, házszám), az állat(ok) ivarát, 
súlyát, létszámát, azonosítási számát, fajtáját, 
korát, a kórelőzményi adatokat, a tartás 
helyét, a betegségre gyanús állat(ok) leírását és 
az észlelt tüneteket, végül a betegség 
határozott megállapítása céljából tett 
intézkedéseket; 

Ász.115. § (2) d) bekezdése 
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a) a járványügyi nyomozás és  a rendelkezésre álló szerológiai adatok; 

b) a földrajzi helyzet, különösen terület  természetes és egyéb  határai; 

c) a gazdaságok elhelyezkedése és közelsége, a fogékony állatok becsült 

száma; 

d) a fogékony állatok szállítási útvonalainak és kereskedelmének 

szerkezete; 

e) vágóhidak jelenléte; 

f) a körzeteken belüli az alkalmazott ellenőrzések és a végrehajtásukhoz 

rendelkezésre álló lehetőségek ( állatok, hulláik, a trágya, alom vagy használt 

alom bármely mozgásának stb) felszerelés és személyzet,  

g) Az Országos Járványvédelmi Központ vezetője további, korlátozás alatt 

álló körzetek létesítését rendelheti el a védő- és megfigyelési körzetek körül 

vagy azokhoz csatlakozóan. 
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Amennyiben a védő, vagy megfigyelési körzet 

határát - a kitörési hely  GPS koordinátáiból 

kiinduló körsugár - valamely település 

belterületét is érintve határozza meg, úgy 

annak teljes közigazgatási területére el kell 

rendelni a korlátozásokat.  Ezen szabály alól, 

csak kivételes esetben és csak különös 

járványbiztonsági feltételek ( természetes, vagy 

műépítmény akadály) megléte esetén lehet eltérni. 
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„ Ha a ragadós betegség valamely községben nagyobb 
mérvben vagy több község területére terjed, a község 
egészen vagy részben, illetőleg több község mint 
vészkerület elzárható, és a járvány helyén belül, vagy 
környékén a marha- és lóvásárok megtartása, valamint 
minden nemü állatkiállitás tilos, illetőleg a vásárokról 
egyes állatfajok kizárhatók. 

 

A járvány helyén vagy környékén levő és a járvány 
veszélyének kitett állatok állatorvos által 
megvizsgálandók.” 

 
1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 36.§ és 37.§ 
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―  A MÉLBÁO –nak  haladéktalanul ki kell jelölni védőkörzetet a betegség 
megállapításának helyétől kiinduló legalább három kilométer sugarú kör 
által határolt területen kell kialakítani, amely azonban – a részletes 
szabályokban meghatározott esetekben – összefüggő, nagyobb területre is 
kiterjeszthető. 

― A védőkörzet kialakítását a betegség helye szerint illetékes MÉLBÁO 
határozattal rendeli el, és arról az érintett szerveket tájékoztatja. 

― A védőkörzet nem fertőzött községeiből csak az MÉLBÁO vagy – ha a 
földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) megbízottat küldött ki – a 
minisztériumi megbízott engedélyével szabad a megállapított fertőző betegség 
iránt fogékony állatokat, ilyen állatok nyers termékeit, növényi és állati eredetű 
takarmányt vagy fertőzés terjesztésére alkalmas tárgyat kivinni, a védőkörzetté 
nyilvánított területen keresztül a betegség iránt fogékony állatokat lábon hajtani, 
illetőleg ilyen állatokat, állatok nyers termékeit a védőkörzeti területre bevinni. 

― A védőkörzetre vonatkozó egyéb szabályokat az egyes bejelentési 
kötelezettség alá tartozó fertőző betegségek leküzdésére vonatkozó 
részletes előírások tartalmazzák 
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1. a sertéstartók bejelentése alapján a lehető leghamarabb számba kell venni valamennyi 

sertéstartó gazdaságot; és azok sertésállományát nyilvántartásba kell vennie 

2. ezeket a gazdaságokat a védőkörzet létrehozását követő hét napon belül a hatósági 

állatorvosnak fel kell keresnie a sertések klinikai vizsgálata, valamint az azonosító 

jelölésének ellenőrzése céljából; (Szűrés) 

3. tilos a sertések közutakon és magánutakon történő mozgatása és szállítása 

4. a sertéseknek a zárlati területen keresztül megállás és kirakodás nélkül az Országos 

Járványvédelmi Központ által kijelölt közutakon és vasúton előzetes engedély nélkül is 

szállíthatók 

5. A védőkörzetben található sertésvágással foglalkozó vágóhidak esetében külön 

határozatot kell hozni és abban a működésükre vonatkozó rendelkezéseket részletezni. 

6. a felszerelési tárgyakat, járműveket, melyeket feltehetően fertőzött anyagok (hullák, takarmány, 

trágya, hígtrágya stb.) szállítására használtak azonnal tisztítani, fertőtleníteni és kezelni kell, 

mindaddig nem hagyhatják el  védőkörzetet, a védőkörzetben található telepet , vágóhidat 

stv. 

7. a járási főállatorvos engedélye nélkül a gazdaság területéről ki vagy a gazdaság területére 

be, más fajú állat nem kerülhet; 

8. minden megbetegedett vagy elhullott sertésről értesíteni kell a hatósági állatorvost, aki 

elvégzi az afrikai sertéspestis jelenlétének megállapításához szükséges vizsgálatokat; 

9. a védőkörzeten belüli tartási helyét egyetlen sertés sem hagyhatja el addig, amíg a fertőzött telep 

előzetes tisztítását és fertőtlenítését követően legalább 40 nap le nem telt. 

  

. 
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1. 48 óra és 7 nap között el kell végezni 

2. Csak állatorvosok végezhetik 

3. Területen tartott fogékony állományok száma, területi 
megoszlása alapján meghatározott számú állatorvos 
biztosítása 

4. Kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a települési 
önkormányzattal 

5. Eligazítás 

6. A kitörés helye felé haladva kell elvégezni 

7. Védőfelszereléssel, diagnosztikai, mintavételi és 
fertőtlenítő eszközzel való ellátás 

8. Település térkép, Összesítő lap a szűrésről, állattartói 
tájékoztató 

9. Tájékoztató táblák, plakátok kihelyezése 
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1. Legfeljebb 7 nap alatt el kell végezni 

2. Valamennyi fogékony állománytartó udvart fel kell járni 

3. Az állatok azonosíthatóságát, klinikai vizsgálatát el kell 
végezni 

4. Az egészségesnek  ítélt állományokban szúrópróba szerű 
hőmérőzést kell végezni 

5. Adatfelvétel: 
- Állatok száma, megoszlása 
- Ki és beszállítások dátuma 
- Utolsó megbetegedés elhullás dátuma 
- Nyilatkozattevő aláírása 

6. Tájékoztató szórólap kiosztása 

7. Beteg állat esetén a járási főállatorvos értesítése 

8. Személyi fertőtlenítés udvaronkénti elvégzése 

9. Szűrés végén az adatfelvételi lapnak a HJK ra történő leadása 
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1. A MÉLBÁO –nak  haladéktalanul ki kell jelölni a megfigyelési körzet területét a  kitöréssel  

érintett gazdaság körüli legalább 10 km sugarú körben, beleértve a védő körzet területét is 

2. A megfigyelési körzet kialakítását a betegség helye szerint illetékes MÉLBÁO határozattal rendeli 

el, és arról az érintett szerveket tájékoztatja. 

3. minden sertéstartó gazdaságot és annak sertésállományát a sertéstartók bejelentése alapján 

a járási hivatalnak nyilvántartásba kell venni;  ( Összeírás) 

4. tilos a sertéseknek közúton vagy magántulajdonú úton végzett hajtása és szállítása, 

5. megfigyelési körzetben az esetleg fertőzött szállítójárműveket haladéktalanul tisztítani és 

fertőtleníteni kell 

6. A megfigyelési körzetben található sertésvágással foglalkozó vágóhidak esetében külön 

határozatot kell hozni és a működésük feltételeit abban részletezni. 

7.  a megfigyelési körzet létrehozásától számított első hét nap alatt a járási hivatal engedélye 

nélkül más fajú állat nem kerülhet be a gazdaságba vagy onnan ki; 

8.  a gazdaságban észlelt minden megbetegedett vagy elhullott sertésről értesíteni kell a 

hatósági állatorvost, aki elvégzi az afrikai sertéspestis jelenlétének megállapításához szükséges 

vizsgálatokat; 

9. a sertéseket a fertőzött gazdaság előzetes kitakarításának, fertőtlenítésének és ha 

szükséges rovarirtásának befejezését követő legalább 30 napig tilos elszállítani a 

gazdaságból 

10. sertések ondója, petesejtjei és embriói nem vihetők ki a megfigyelési körzetben található 

gazdaságból; 

11. aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az afrikai sertéspestisvírus 

elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket. 
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1. 48 óra, de legfeljebb 7 nap alatt el kell végezni 

2. Folyamatos hatósági állatorvosi felügyelet mellett kell 
elvégezni 

3. Nem csak állatorvosok végezhetik, abban a településen ismert 
személyeket kell alkalmazni 

4. Területen tartott fogékony állományok száma, területi megoszlása 
alapján meghatározott számú személy biztosítása 

5. Kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a települési önkormányzattal 

6. Eligazítás 

7. A kitörés helye felé haladva kell elvégezni 

8. Összesítő lap az összeírásról, település térkép, állattartói 
tájékoztató 

9. Tájékoztató táblák és plakátok kihelyezése 
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1. 48 óra és 7 nap között el kell végezni 

2. Valamennyi fogékony állománytartó udvart össze kell írni 

3. Az állományok klinikai vizsgálatát nem kell elvégezni, az 

udvarokba nem kell bemenni! 

4. Csak adatfelvétel: 
- Állatok száma, megoszlása 

- Ki és beszállítások dátuma 

- Utolsómegbetegedés elhullás dátuma 

- Nyilatkozattevő aláírása 

5. Tájékoztató szórólap kiosztása 

6. Beteg állat esetén a járási főállatorvos értesítése 

7. Az összeírás végén az adatfelvételi lapnak a HJK ra történő 

leadása 
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   Eljárás a beteg állatokkal: 
   - leölés 
   - levágás 
 Eljárás a fogékony állatokkal: 
   - leölés 
   - levágás 
   - átvészeltetés 
     - gyógykezelés 
     - diagnosztikai szűrés 
     - vakcinázás 

 Eljárás ragályfogó tárgyakkal 
   - ártalmatlanítás 
     - megsemmisítés 
     - fertőtlenítés 
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„ Ha oly állatok, melyeknek forgalmi vagy 

használati korlátozása vagy elzárása mondatott 

ki, eltiltott használaton vagy a részükre rendelt 

helyen kivül, vagy pedig oly helyeken, 

melyekbe lépniök eltiltatott, éretnek, 

haladéktalan leölésüket a hatóság - a 

mennyiben ezt a betegség korlátozása 

czéljából szükségesnek tartja - elrendeli.” 

 
1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 33.§ 

 
61 



 

1. valamennyi, a gazdaságban található sertést késedelem nélkül, 
hatósági állatorvos felügyelete mellett le kell ölni oly módon, hogy az 
afrikai sertéspestis vírusának a leölés során történő terjedési kockázata 
kizárható legyen; 

2. ha a sertéseket a leölés helyéről elszállítják, a szállítást zárt, 
csepegésmentes gépkocsikkal kell végezni, a gépkocsikat a gazdaság 
elhagyása előtt és a sertések lerakása után fertőtleníteni kell; 

3. a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében vagy diagnosztikai 
célból a fertőzöttségre gyanús sertéseket a betegség hatósági 
megállapítása előtt is le lehet ölni, a leölést elrendelő határozat a 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó; 

4. a leölésre kerülő sertésekből a diagnosztikai kézikönyvben 
meghatározott számú vérmintát kell venni annak érdekében, hogy 
megállapítható legyen az afrikai sertéspestis behurcolásának módja, 
valamint a betegség bejelentéséig terjedő az az időtartam, ami alatt a 
fertőzés fennállhatott a gazdaságban; 

5. a leölt vagy elhullott állatok hulláit hatósági állatorvos felügyelete 
mellett oly módon kell ártalmatlanítani, hogy az afrikai sertéspestis 
vírusa terjedésének a kockázata kizárható, a környezetszennyező hatása 
pedig minimális legyen; 

         
  ASP Készenléti Terv 2.0. 
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1. Folyamatos hatósági felügyeltet kell biztosítani 

2. a telep járványvédelmi tervére alapozottan kell megtervezni 

3. Lehetőleg a nappali világosság mellett kell elvégezni 

4. a legszűkebb keresztmetszethez igazítottan  kell megtervezni 
(alkalmazható kiírtási/leölési technika, humán erőforrás, állati eredetű 
melléktermék szállítási kapacitás stb. ) 

5. Állománynagyság  / kiírtási – leölési mód  =  napok száma 

          legszűkebb keresztmetszett  

4.  valamennyi munkafolyamat esetében az utolsó terminusra is 
rendelkezésre kell álljon kellő számú humán erőforrás, anyag és 
eszköz 

5. biztosítani kell a zavartalan munkavégzés feltételeit ( biztonsági 
szolgálat alkalmazása, sajtó és illetéktelenek kizárása ) 

6. Valamennyi munkafolyamatot dokumentálni kell 
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 I. Általános rendelkezések:  
 

1. Külső járványvédelemi intézkedések: 
 
   - telepi zártság biztosítása 
   - fertőtlenítések rendszere 
   - személy és járműforgalom biztonsága 
   - rovar és rágcsálóírtás 

 
2. Belső járványvédelmi intézkedések: 

 
   - dolgozók étkeztetése 
   - egyes állattartó egységek jvv biztonsága 
   - állati eredetű melléktermék szállítása 
   - fertőtlenítések 
 
  - eszközök és anyagok 
  - felelősök 
  - kapcsolódó nyilvántartások 
 

II. Fokozott védelmi  intézkedések:  
a telepnek a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség miatt elrendelt védő, vagy 

megfigyelési körzetbe történő kerülése esetén 
 
      III. A telep kiürítési terve:  
bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megállapítása esetén alkalmazandó eljárások, 

rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, javasolt szállítási útvonalak. 
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A telep kiürítési terve: 

 

1. Ben álló átlagos állatlétszám : korcsoporti bontásban 

2. Alkalmazható leölési módok : korcsoporti bontásban 

3. Leölésre kijelölt helyiségek, helyek felsorolása: 

4. Állati eredetű melléktermékek átmeneti tárolására kijelölt helyek: 

5. Szállítási útvonalak meghatározása, amennyiben az élőállatokat is mozgatni szükséges, úgy 
azt a mellékterméktől elkülönítetten kell megtervezni. 

6. Fertőtlenítési pontok meghatározása: 

7. Táragyakezelés 

8. Telep humán erőforrásai,  gépei, eszközei: 

9. Térképvázlat 

 

Ha egy állattartó hely kiürítése egy nap alatt elvégezhető , akkor a kiürítést az egészséges 
állományoktól a beteg állományok felé haladva kell elvégezni, ha egy állattartó hely kiürítése 
több napot vesz igénybe úgy azt a beteg állatoktól az egészségesek felé haladva kell 
végrehajtana, a kiürülő épületek folyamatos szigorított fertőtlenítése mellett. 
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1. Törekedni kell arra, hogy a kiirtási/leölési művelet 

során az állatokat megkíméljük minden elkerülhető 

fájdalomtól, szorongástól vagy szenvedéstől. 

2. A kiirtási/leölési műveletet csak akkor lehet elkezdeni, 

ha a folyamatos munkavégzéshez szükséges 

megfelelő számú személy,  megfelelő mennyiségű 

eszköz, jármű rendelkezésre áll. 

3. A kiirtási/leölési művelet során a kábítás 

hatékonyságát, illetve a halál beálltát valamennyi 

állaton ellenőrizni kell.  
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1. a szabad golyós tűzfegyver  

2. behatoló rögzített závárzatú eszköz  ( csak előzetes kábításra) 

3. a fejen és a testen alkalmazott elektromos kábítás  (az áramerőssége t állatfaj 

specifikusan úgy kell beállítani, hogy az a szív fibrillációját vagy leállását okozza) 

4. a halálos injekció:  

 - intra pulmonalis 

 - iv. v. cava craniális 

 - intra cor 

5. gázzal történő kiirtása:  

 -   CO2  aknában, alagútban, szűk konténerben vagy előzőleg leszigetelt 

 épületben alkalmazható. (  25 m3 / 100 kg szárazjég )  

 - 82 % argon – 12 % CO2 ( speciális eszközt igényel) 

6.    vágóhídon kábítást követő elvéreztetéssel 
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6 x 6,3 m3 



 

1. A bejelentési kötelezettség alá állatbetegség megelőzése, felderítése és 
felszámolása során keletkezett állati hulladék ártalmatlanná tétele állami 
feladat, amelynek végrehajtása iránt az állati hulladék keletkezésének 
helye szerint illetékes MÉLBAO intézkedik. 

2. Az MÉLBAO járványügyi intézkedéseként elrendelt ártalmatlanná tétel díja 
a központi költségvetést terheli. 

3. A káresemény helye szerint illetékes MÉLBAO a hulladékok ártalmatlanná 
tétele érdekében meghatározza: 

             a) a feladat végrehajtására kijelölt üzemet, 

b) a végrehajtás kezdeti és a befejezés várható időpontját, 

c) a szállítás és a jármű-fertőtlenítés rendjét, figyelembe véve a veszélyes áruk szállítására 
vonatkozó más előírásokat is.  

d) értesíteni kell a közcélra igénybe vett állati hulladék feldolgozó üzem 
vezetőjét, valamint az üzem szerint illetékes MÉLBAO -t 

4. Ha az ártalmatlanná tétel a káresemény helyén történik (elföldelés, 
elégetés) az eljárásra az állati feldolgozó üzemben történő 
ártalmatlanításra leírtak szerint kell eljárni. 
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„ Ragadós betegségben elhullott vagy leölt állatok 

hullája, továbbá ily állatok hulláinak azon részei, 

melyek a betegség elhurczolására alkalmasak (hus, 

bőrök, belek, szarvak, körmök stb.) végre az 

alomtrágya és az állatok hulladékai rendszerint 

forgalomba nem hozhatók és föl nem használhatók, 

hanem alkalmas módon, veszélyt nem okozva, 

ártalmatlanokká teendők” 

 
1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 34.§ 
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Az állati hullák ártalmatlanná tétele 

A kötelezően leölt sertések hulláit hatósági állatorvos felügyelete mellett kell ártalmatlanná tenni oly 
módon, amely az ASP vírusa elterjesztésének veszélyét kizárja. Ezt általában 1. vagy 2. kategóriájú 
állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítására engedélyezett állati eredetű melléktermékeket 
feldolgozó üzemben kell végezni. Bizonyos körülmények között a Helyi Járványvédelmi Központnak 
mérlegelnie kell az elégetést és az eltemetést, mint a hullák megsemmisítésének alternatív módját 
figyelembe véve a talaj alkalmasságát és a környezetvédelmi előírásokat. 

A hulláknak az állati eredetű melléktermékeket feldolgozó üzembe vagy más, az ártalmatlanná tétel 
célját szolgáló helyre történő szállítására szolgáló járműveknek csorgás és csepegés mentesnek kell 
lennie, és a telep elhagyása előtt külső fertőtlenítésen kell átesnie. 

Az anyagok ártalmatlanná tétele 

Szükség lehet azon anyagoknak, felszereléseknek vagy más tárgyaknak a megsemmisítésére, 
amelyek esetleg beszennyeződhettek az ASP vírusával, és amelyek ezáltal a betegség 
elterjesztését okozhatják, ha a szennyeződés megszüntetése a fertőtlenítés rendes módszerével 
nem lehetséges. A megsemmisített anyagokért és eszközökért állami kártalanítás fizethető a 
vonatkozó miniszteri rendelet alapján. 

Az ilyen anyagok, felszerelések vagy más tárgyak megsemmisítését a hatósági állatorvos 
rendelkezéseinek megfelelően és felügyelete alatt kell végezni. 

A fertőzés valószínű behurcolása és a forgalmi korlátozások bevezetése között a fertőzött 
telepről származó sertések húsának, spermájának, egyéb termékének útját, ha lehetséges, 
nyomon kell követni és felügyelet mellett azt is ártalmatlanítani kell, hogy az ASP vírusa 
elterjesztésének veszélyét megszüntessék. 
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1. Az állategészségügyi hatóság járványügyi intézkedésként fertőtlenítést 
rendelhet el. 

2. A fertőtlenítést a rendelkezésnek megfelelően és késedelem nélkül végre 
kell hajtani. 

3. A fertőtlenítés elvégzése vagy elvégeztetése az állattartó kötelessége. A 
fertőtlenítő anyagok költsége az állattartót terheli, a miniszter által 
meghatározott esetek kivételével, amikor a fertőtlenítő anyagokat és 
eszközöket az állam díjtalanul bocsátja az állattartó rendelkezésére. Az 
állattartó ilyen esetben is köteles a fertőtlenítés elvégzésében 
közreműködni, a hatósági állatorvos utasításait végrehajtani (takarítás, a 
hullák elföldelése stb.). 

4.  A szigorított fertőtlenítés hatásosságát az azt elrendelő hatósági 
állatorvos, az MÉLBAO, vagy arra kijelölt intézet ellenőrzi a meghatározott 
kórokozók kitenyésztésével (pl. tamponmintából), vagy fogékony állatok 
kísérleti fertőzésével.  

5. Fertőtlenítéskor be kell tartani a közegészségügyi, környezetvédelmi, 
munka- és balesetvédelmi előírásokat, valamint tekintettel kell lenni arra, 
hogy a fertőtlenítés az állatok egészségét ne károsítsa. 
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„ A beteg, vagy gyanus állatok által elfoglalt 

istállók és egyéb helyek, továbbá a beteg 

vagy gyanus állatokkal érintkezésbe jött 

eszközök és egyéb tárgyak és különösen oly 

személyek ruházata, kik beteg állatokkal 

érintkezésbe jöttek, fertőtlenitendők.” 

 

 
1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 23.§ 
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        a) előzetes takarítás és fertőtlenítés 

 - a leölt állatok hulláit fertőtlenítőszerrel le kell permetezni, 

 - a hullák elszállítását zárt, csorgásmentes konténerekben  kell végezni, 

 - az állatok tartási helyét, valamint mindazon helyeket, melyek fertőződhettek,  

 - a telepen található szennyező anyagokat össze kell gyűjteni, és ártalmatlanítani kell, 

 - a felhasznált fertőtlenítőszert legalább 24 óráig a felületen  kell hagyni, 

b.)  végfertőtlenítés 

  - felületekről a zsiradékot és szennyeződést zsíroldó szer  alkalmazásával és a felületek hideg 

  vízzel való lemosásával kell eltávolítani, 

        -  a hideg vizes lemosás után fertőtlenítő szerrel kell permetezni, majd hideg vízzel öblíteni kell, 

- 7 nap múlva zsíroldószeres kezelés, hideg vizes öblítés szükséges. 

             c) a fertőzött alom, trágya és hígtrágya fertőtlenítése 

   - a trágyát és a használt almot hőkezelés céljából kazalba kell rakni, fertőtlenítőszerrel le kell 

   permetezni, a kazlat le kell fedni, legalább 42 napig kell tárolni. 

   - az almos trágyát égetéssel is meg lehet semmisíteni, vagy elföldeléssel lehet ártalmatlanítani. 

   - a hígtrágyát a fertőzött anyag utolsó kibocsájtása után legalább 42 napig kell tárolni 
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1.  a kockázatértékelést követően, bizonyos létesítmények esetében, a szükséges mértékben el lehet térni a védő- és megfigyelési körzetek 

létrehozásáról és a bennük alkalmazandó intézkedésekről szóló előírásaitól, feltéve, hogy az ilyen felmentések nem 
veszélyeztetik a járványvédelmet. 

2. Az engedély iránti kérelmet a hatósági állatorvosnál kell előterjeszteni, aki a beadványt az MÉLBAOnak, 
illetve a járási főállatorvosnak küldi meg. 

3. A beadványnak tartalmaznia kell az állattartó nevét, címét, a kivitel vagy bevitel célját és okát, az állatok, 
illetőleg a korlátozás alá vont termék, anyag stb. származási és rendeltetési helyét, az állatok faját, korát, nemét, számát, 
hasznosítását és egyedi tartós megjelölését. Ha az egyes állatbetegségekre vonatkozó részletes szabályok szerint az állatok ki- vagy 
bevitele védőoltáshoz, az egyéb anyagok bevitele pedig kezeléshez (hőkezelés, fertőtlenítés stb.) kötött, az annak megtörténtét 

igazoló állatorvosi bizonyítványt a beadványhoz csatolni kell. 

4. Az engedély kiadásáról – a ki- vagy bevitelnek megfelelően – értesíteni kell a származási vagy rendeltetési hely szerint illetékes 
állatorvost, illetőleg a járási főállatorvost 

5. Az engedélynek tartalmaznia kell a ki- vagy bevitel feltételeit és az engedély 
érvényességének időtartamát. 

6.  Az engedélyes köteles a kivitel vagy bevitel időpontját az elszállítás előtt, illetőleg a megérkezés után azonnal a hatósági állatorvosnak 
bejelenteni és a szállítási engedélyt átadni. 

7.  Ha az egyes fertőző állatbetegségek leküzdésére vonatkozó szabályok ezt előírják, az állatok 

csak kedvező eredményű állatorvosi vizsgálat és az előzetes helyszíni szemle után szállíthatók el. 
Ilyen esetben az engedélyen a vizsgálati eredményt is fel kell tüntetni. 

8.  Az állatokat csak az előírt feltételekkel, a kijelölt útvonalon és helyre szabad kiszállítani, azok tulajdonjoga útközben másra nem 

ruházható át. Az állatokat a részletes szabályokban meghatározott esetekben kísérővel, 
megállás nélkül a cél ÉLBAO- ig kell szállítani. 

 

Ász. 123. §  
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„ Mennyiben, mikor és mily módozatok mellett lehet a 
jelen törvény 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. és 37. §-
aiban foglalt intézkedéseknél kivételnek helye vagy 
mennyiben alkalmazandó a 20. § egész terjedelmében 
nemcsak szarvasmarhákra, hanem más állatokra is: azt 
esetről-esetre a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minister állapitja meg.” 
 

 

 

 

 

 

 

1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 38.§ 
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 Amennyiben a megállapított tilalmak további járványkitörések miatt 40 napon túl is fennmaradnak, és 
ennek következtében a sertések tartásában állatvédelmi intézkedést megalapozó vagy más 
kényszerítő körülmények merülnek fel, az arra előírt  feltételek ( szűrés, azonosítás, értesítések, 
dokumentáció, fertőtlenítések)  fennállása esetén a járási hivatal - a sertéstartó indokolt 
kérelmére – engedélyezheti védőkörzetben negyven nappal, megfigyelési körzetben harminc 
nappal a fertőzött telep előzetes tisztítása és fertőtlenítése után sertéseknek a tartási helyül 
szolgáló telepről történő elszállítását: 

 a.) elkülönített vágásra közvetlenül a megyei főállatorvos által kijelölt,  lehetőleg 
a  védőkörzeten vagy a megfigyelési körzeten belül  található  vágóhídra 
  

 b.) kivételes esetben védőkörzetből, közvetlenül egy másik,   a 
 védőkörzetben található, megfigyelési körzetből, közvetlenül  egy  másik  védő , 
vagy megfigyelési körzetben található telepre.   

 c) állatifehérje-feldolgozó üzembe vagy más alkalmas      helyre,  ahol a 
sertéseket azonnal leölik, hulláikat hatósági  állatorvosi  felügyelet mellett feldolgozzák; 

Ezen döntésekről az országos főállatorvos tájékoztatja a Bizottságot. 

 

 

 

 

ASP Készenléti Terv 2.0. 
 

 

82 



 

1. A betegséget hatóságilag megszűntté kell nyilvánítani, ha a 
községben helyi zárlat alatt álló hely már nem maradt, 
forgalmi korlátozás vagy elkülönítés alatt egy állat sincs, és az 
elrendelt területi zárlatot is feloldották. 

2. A helyi zárlatnak, a forgalmi korlátozásnak, az elkülönítésnek, a 
községi zárlatnak, illetőleg a védőkörzetnek – a fertőtlenítést ellenőrző 
állatorvos javaslata alapján történő – feloldása és a betegség 
megszűntté nyilvánítása annak a hatóságnak a hatáskörébe 
tartozik, amely azt a betegség megállapításakor elrendelte. 

3. Az egyes bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző 

állatbetegségek megfigyelési idejét a betegségek 
leküzdésére vonatkozó részletes szabályok állapítják 
meg. 
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„A járvány megszüntnek csak akkor nyilvánitható és 

a rendkivüli állategészségügyi intézkedések csak 

akkor szünnek meg, ha már egy ragadós beteg állat 

sem találtatik az illető udvarban vagy községben, 

továbbá, ha már a fertőtlenitési eljárás befejeztetett 

és végre, ha az utolsó felgyógyulási, illetve leöletési, 

vagy pedig elhullási eset óta az egyes betegségekre 

nézve a jelen törvényben meghatározott idő (58., 64., 

66., 76., 80., 82., 90., 100. és 104. §) kedvező 

eredménynyel lefolyt.” 
1888. VII. törvénycikk  az állategészségügy rendezéséről 39.§ 
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A védőkörzetben a korlátozó intézkedések érvényben maradnak mindaddig, amíg: 

    - a fertőzött telep végső takarítását és fertőtlenítését el nem végezték; 

    - a sertéseket valamennyi telepen klinikailag megvizsgálták a fertőzött telep előzetes 
tisztítását és fertőtlenítését követő nem kevesebb, mint 45 nap után és az ASP jelenlétére 
utaló betegségi tünetet nem találtak; 

    - a védőkörzetben tartott sertésekből – a fertőzött telep előzetes takarítását és 
fertőtlenítését, ha szükséges, rovarirtását követő 45 nap után  95 % biztonsággal és 10 % 
gyakorisággal meghatározott számban  vett vérminta szerológiai vizsgálata ASP 
vírusával szemben termelt ellenanyag jelenlétére nem utal 
 

A megfigyelési körzetben a korlátozó intézkedések érvényben maradnak mindaddig, amíg: 

-  - a fertőzött telep végső takarítását és fertőtlenítését el nem végezték; 

-  - a sertéseket valamennyi telepen hatósági állatorvos klinikailag megvizsgálta a 
fertőzött telep előzetes tisztítását és fertőtlenítését követő nem kevesebb, mint 40 nap 
után és az ASP jelenlétére utaló betegségi tünetet nem találtak. 
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Az egyes állatbetegségek leküzdésére vonatkozó részletes szabályok 
figyelembevételével a helyi zárlatot fel kell oldani, és a betegség 
leküzdésére tett egyéb intézkedések hatályát is meg kell szüntetni, ha 

 a) a zárlat alatt álló helyen bejelentési kötelezettség alá tartozó 
fertőző állatbetegség iránt fogékony állat már nincs (mind elhullott, 
valamennyit levágták, leölték, elszállították), vagy 

 b) a zárlat alatt álló helyen tartott, betegség iránt fogékony állatok 
között az utolsó beteg vagy betegségre gyanús állat elhullásának, 
levágásának, leölésének vagy felgyógyulásának, illetőleg az utolsó beteg 
vagy betegségre gyanús állat elszállításának időpontjától számított – az 
illető betegségre előírt – megfigyelési idő tartama alatt újabb 
megbetegedés nem történt; 

 c) a részletes szabályozásban meghatározott diagnosztikai 
vizsgálatok negatív eredménnyel lezárultak; és 

   d) a kötelező fertőtlenítést végrehajtották. 
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1. Az állatok leölése és a betegségterjesztő 
anyagok, eszközök, tárgyak megsemmisítése 
hatósági rendelkezésre 

2. A kártalanítási igény elbírálása 

3. A kárbecslés szabályai 

4. Eljárási jelentés 

5. A hasznosítható állatok, állati testek/testrészek 
feldolgozása és értékesítése 

6. A kártalanítási összeg megállapítása 

7. A kártalanítási határozat közlése. Fellebbezés. 
A kártalanítási összeg kiutalása 

 

87 



1. Az állattartó az állattartó telep helye szerinti illetékes MÉLBÁO – tól írásban 
kérheti a telep újratelepítését, ha a  zárlat alatt álló helyen, fogékony állat már 
nincs, vagy az ott tartott, betegség iránt fogékony állatok között az utolsó beteg vagy 
betegségre gyanús állat elhullásának, levágásának, leölésének vagy felgyógyulásának, illetőleg 

az utolsó beteg vagy betegségre gyanús állat elszállításának időpontjától számított - az illető 
betegségre előírt - megfigyelési idő tartama alatt újabb megbetegedés nem 
történt; 

2. Az adott betegségre előírt ellenőrző vizsgálatot a megfelelő számú állaton elvégezték és azok 
negatív eredménnyel zárultak. 

3. Az adott betegségre előírt  kötelező fertőtlenítést végrehajtották és annak 
hatékonyságát laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizték. 

4. A telep nem korlátozás alatt álló területen található. 

5. Az újratelepítési kérelemhez csatolni kell az 1. 2. 3. 4. pontban előírt 
feltételek teljesülését igazoló , az  illetékes hatósági állatorvos által 
kiadott igazolást. 

 

ÁSZ. 125. § (1) bekezdés b) pont 
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1. A telep végső tisztítását és fertőtlenítését követően legalább 40 napnak el kell 
telnie. 

2. Az újratelepítési módok: 

 
a. őrsertések : szeronegatív állatoknak, a hatósági állatorvos által meghatározott 

teleprészeken , 45 . napig történő elhelyezésével a  negatív szerológiai 
eredményüket követően.  ( szabadban tartott állatok esetében csak ez) 

b. A teljes betelepítés : 
- valamennyi sertés 20 napon belül érkezik; 

- valamennyi sertés olyan telepről származik, amely a zárlati területeken kívül esik és 
semmilyen korlátozó intézkedés hatálya alatt nem áll; 

- az újratelepített állományt 95 % biztonsággal és 10 %  gyakorisággal meghatározott  
mintaszám szerinti szerológiai vizsgálatnak vetik alá nem kevesebb, mint 45 nappal az utolsó 
sertések megérkezése után. 

 

3. Újratelepített telepről sertéskiszállítására csak a teljes betelepítést követően – 
legkorábban 60 nappal a diagnosztikai kézikönyv szerint végzett negatív 
eredményű vizsgálat után kerülhet sor 
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