
Az afrikai sertéspestis hazánkat érintő 
várható hatásairól,

a Kormányzati intézkedésekről

2017. november 17.



Afrikai sertéspestis

Vírus → házi sertés, vaddisznó (ember ∅)

Ellenálló (hetekig, hónapokig fertőzőképes)

� Terjedés

állatról – állatra

ragályfogó tárgyakkal

fertőzött állat húsával

� Tünetek

pl. láz, bágyadtság, hányás,hasmenés, 

vérzések, vetélés, kipirult fülek és lábvégek, cyanosis, 
inkoordinált mozgás, elhullás
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Afrikai sertéspestis

� RSzKF

Morbiditás 100% Letalitás 2% Mortalitás 2%

Ragályozó képesség +++

Különböző betegségek ragályozó képessége

� KSP

Morbiditás 50% Letalitás 50% Mortalitás 25%

Ragályozó képesség ++

� ASP

Morbiditás 10% Letalitás 90% Mortalitás 9%

Ragályozó képesség +



Afrikai sertéspestis

� Nincs ellene vakcina

� Ellenálló vírus (vaddisznótetem, szalámi)

� Emberi tényező szerepe a terjedésben

� Korai észlelés nehézsége

� Súlyos következmények

A betegség jelentősége



A vírus eredete

alacsonyabb 
virulencia

magasabb 
virulencia

I. genotípus II. genotípus
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A vírus eredete

Grúzia 2007
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Oroszország
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Oroszország
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2014.01.01.-2014.12.31.

2014.01.01. – 2014.12.31.

� HÁZI SERTÉS

� VADDISZNÓ
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2014.01.01. – 2016.12.31.
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8888

2017.06.26. Zlín (Csehország)
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8888

2017.07.31. Szatmárnémeti (Románia)
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8888

2017.09.01. Tiszaújlak (Ukrajna)
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8888

2014.01.01. – 2017.11.15.



Csehország

• Csak vaddisznóban (138 pozitív), egy jól körülhatárolt 

területen (57 km2) belül

Románia

• Két háztáji gazdaság egyedeiben

Mindkét esetben

• Emberi közvetítés!

Közép-európai helyzet



� Vaddisznók természetes mozgásával

� Illegális állatszállítással

� Fertőzött állatok húsából készült 

élelmiszerrel

Magyarországi megjelenés?

A vírus behurcolása történhet



Védekezés

MEGELŐZÉS
BEHURCOLÁS MEGAKADÁLYOZÁSA

Megfelelő állategészségügyi 
dokumentumok

Biológiai biztonság a telepen
�Járványvédelmi zártság

�Kontaktus!
�Fertőtlenítés bejáratnál
�Átöltözés

�Mosléketetés tilalma

GYORS FELISMERÉS
HATÉKONY INTÉZKEDÉSEK

Bejelentési kötelezettség!



2011 – 2014

� Passzív surveillance
� Tehergépkocsik fertőtlenítése
� Határ: kerékfertőtlenítő pontok

� 2014. január vége
Aktív surveillance program: Szabolcs-Szatmár-Bereg

� 2014. március 1.
Kiterjesztés: Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar

� 2014. április 1.
Kiterjesztés: a ország többi megyére is.

- Minimális mintaszám meghatározása biomatematikai módszerekkel.
- Minimális mintaszám a 3 megyében a legmagasabb. 



Kárpátaljai megjelenést követően
hozott intézkedések

�2016. december 30.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal utasítása azonnali 
intézkedésekre

�2017. január 27.
Országos Főállatorvos 2/2017. sz. határozata (az ország egész 
területére)

�2017. április 21.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő intézkedések bővítése, 
kiegészítése

�2017. augusztus 11.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intézkedések kiterjesztése a megye 
romániai határszakaszának 10 km-es sávjára.



Hatályos magyarországi intézkedések
(vaddisznók vonatkozásában)

�A vadászatra jogosultaknak be kell jelenteni minden 
tudomásukra jutott elhullott vaddisznót.

�Megyei KH gondoskodik minden bejelentett vaddisznó hulla 
mintavételéről és mintaküldésről.

�Jelentett és megmintázott hullák számának összevetése.

�A kilőtt vaddisznókban az ASP kimutatására 2014 óta (aktív 
surveillance) végzett virológiai (PCR)  vizsgálatokat tovább 
kell folytatni.



Hatályos magyarországi intézkedések
(vaddisznók vonatkozásában)

Kötelező diagnosztikai kilövés.

ASP-re gyanút keltő kórbonctani elváltozások �
jelentés a járási hivatalnak.



Hatályos magyarországi intézkedések
(házisertések vonatkozásában)

Jelentés 24 órán belül a szolgáltató állatorvosnak, ha 

� ASP-re (vagy KSP-re) gyanakszanak,

� sertésük elhullott vagy megbetegedett.

Szolgáltató állatorvos jelenti

az illetékes járási hivatalnak.

Gyanú kizárása esetén is

mintavételi kötelezettség.



Hatályos magyarországi intézkedések
(házisertések vonatkozásában)

Nagylétszámú sertésállományok esetében kötelező 
jelenteni a járási hivatalnak, ha az elhullás:

� malacok > 20%

� növendékek > 10%

� hízók > 5%

� tenyészállatok > 5%

� a napi elhullás > a korábbi napi átlag (bármely korcsoport).



Hatályos magyarországi intézkedések
(házisertések vonatkozásában)

Sertésállományok kategorizálása:

� nagylétszámú

� kislétszámú árutermelő

� kislétszámú nem árutermelő

Kültéren tartott állományok felmérése:

� Külön nyilvántartás

� Kettős kerítés

� Más módszer, ami kizárja a vaddisznókkal érintkezést



Hatályos magyarországi intézkedések

� Kommunikáció

� Szakmai útmutató, NÉBIH



Hatályos magyarországi intézkedések
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

•Megerősített passzív surveillance: vizsgálat az ASP 
kizárására elhullott és bejelentett minden házisertésből.

•2017. március 31-ig

•Sertésállományok korcsoportonkénti nyilvántartásba
vétele.

•Rendszeres évenkénti ismétlés.

•Kültéren tartás � kettős kerítés, zárt telep

•(ellenkező esetben tiltás!)

•Elhullott sertések ártalmatlanításáról a KH gondoskodik.



Hatályos magyarországi intézkedések
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Az érintett vadászatra jogosultak (22 + 21 db) területén:

Az elhullott vaddisznók esetében

� mintavétel

� ártalmatlanítás helyszíni elásással

� belocsolás fertőtlenítőszerrel (Nettó 15.500 Ft / vaddisznó).

2017. március 1-től

TILOS a vaddisznók takarmányozása állomány fenntartás 
céljából!

Etetésük csak vadászati célból engedélyezett.

(Havonta maximum 10 kg/km2 mennyiségben.)



Hatályos magyarországi intézkedések
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

•Az érintett vadászatra jogosultak területén:

Elhullott vaddisznók aktív keresése

•Vaddisznó kocák és 1 év alatti vaddisznók fokozott 
kilövése

•A kilőtt vaddisznók felhasználása csak negatív PCR 
vizsgálatot követően

•A kilőtt vaddisznókból vett mintát a vadászatot követő 
napon 8-10 óra között kijelölt gyűjtőhelyen le kell adni



Hatályos magyarországi intézkedések
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ártalmatlanítás

A kilőtt vaddisznók zsigereit

� össze kell gyűjteni vagy

� a különleges szabályok szerint el kell ásni.

Kommunikáció



Ártalmatlanítás helyben



Feltételezett hazai 
megjelenést követően



Következmények vaddisznóban történt 
megállapítás esetén

Korlátozó intézkedések fertőzött területen:

• Élő és kilőtt vaddisznó negatív laborvizsgálat után, csak zónán belül
• Élő házi sertés csak kedvező klinikai és laborvizsgálat után szállítható 

vágásra is, de csak Magyarország területére! (illetve más tagállam 
fertőzött területére)

• Sertéshús, sertéshústermékek  korlátozás nélkül szállítható
• Sperma, petesejt, embrió csak Magyarország területére (illetve más 

tagállam fertőzött területére)!



Következmények vaddisznóban történt 
megállapítás esetén

Korlátozó intézkedések magas kockázatú területen:
• Élő vaddisznó csak magas kockázatú területen belül.
• Vaddisznóhús negatív laborvizsgálat után elszállítható, de csak 

Magyarország területére (illetve más tagállam fertőzött területére)!
• Élő házi sertés csak kedvező klinikai és laborvizsgálat után szállítható 

EU-ba.

Korlátozó intézkedések mentes területen:
• Csak akkor lehet EU-ba szállítani, ha a gazdaságba 30 napon belül nem 

került be sertés a fertőzött területről és a magas kockázatú területről.



Következmények vaddisznóban és házi 
sertésben történt megállapítás esetén

Korlátozó intézkedések fertőzött területen:
• Élő és kilőtt vaddisznó negatív laborvizsgálat után csak zónán belül.
• Élő házi sertés csak kedvező klinikai és laborvizsgálat után szállítható, 

de csak a fertőzött zónákba (illetve más tagállam fertőzött területére).
• Azonnali vágásra élő sertés elégtelen vágókapacitás esetén, hatósági 

engedéllyel, kedvező klinikai és laborvizsgálat után. 
• Hús, hústermék csak Magyarország területén értékesíthető fertőzött 

zónából származó sertés esetén.
• Sertéshús, sertéshústermék  korlátozás nélkül szállítható, ha a 

levágásra kerülő sertések a mentes területről származnak.
• Sperma, petesejt, embrió csak Magyarország területére (illetve más 

tagállam fertőzött területére)!



Következmények csak házi sertésben
történt megállapítás esetén

Zónázás: 3 km-es védő körzet, 10 km-es megfigyelési körzet

Korlátozó intézkedések fertőzött (és kontakt) gazdaságban:
• Állatállomány azonnali leölése, takarítás, fertőtlenítés, 40 nap múlva 

végfertőtlenítés.

Korlátozó intézkedések védőkörzetben, megfigyelési 

körzetben:
• 7 napon belül hatósági állatorvosi vizsgálat, összeírás
• Szállítási tilalom
• 40, illetve 30 nap utáni enyhítés: azonnali vágásra megfigyelési és 

védőkörzetbeli vágóhídra, továbbtartásra csak védőkörzetben lévő 
gazdaságba, de csak kivételesen (EU Bizottság értesítése mellett)

Oldás: végfertőtlenítés és azt követő kedvező eredményű 
laborvizsgálat minden gazdaságban



Következmények
Élő sertések szállítása

Fertőzött és magas kockázatú területről és a védő- és 
megfigyelési zónában/ból történő élősertés szállítások csak 
hatósági állatorvos jelenlétében indítható!
(plombával kell zárni a szállítmányt)

A rendeltetési helyen hatósági személynek (pl. szaksegéd) kell 
fogadni a szállítmányt.
(plomba eltávolítás)

A rendeltetési helyen a kirakodás után azonnal hatósági állatorvos 
felügyelete mellett takarítani fertőtleníteni kell.



Következmények
Gazdasági vetület

A gazdasági károk alapvető oka

EU-n kívüli kereskedelmi partner országok korlátozásokat 
léptetnének életbe Magyarországgal szemben sertés és 
vaddisznó termékekre, továbbá a fertőzött állomány 
megsemmisítése is elengedhetetlen. Az EU gyakorlatával 
szemben (csak korlátozott területre kiterjedő tiltások) a harmadik 
országok nagy része egész Magyarországot fogja letiltani.



Következmények
Gazdasági vetület

Termelői károk

Kártétel több formában jelentkezik: az állomány felszámolásból 
eredő közvetlen kár, export visszaesésből és belföldi túlkínálatból 
származó árcsökkenés, bevétel kiesés és a korlátozások miatti 
túltartás, üresen állás, kapacitás kihasználatlanság.



Következmények
Gazdasági vetület

Árcsökkenés

A lengyelországi kitörés után 12 százalékkal zuhant a felvásárlási 
ár, majd pár hét elteltével konszolidálódott, de a kitörés utáni 
egyéves időtartamot megfigyelve elmondható, hogy a 
lengyelországi ár 5 százalékkal maradt el a magyarországitól és 
ez a különbség konzerválódott. 

Az előrejelzések alapján az árcsökkenés 21 Ft/élősúly kg 
visszaesést a belföldi és 38 Ft/élősúly kg visszaesést jelent a 
külföldi értékesítés esetében.



Iparági számítás – MCS Vágóhíd Zrt.



Következmények
Gazdasági vetület

Kártalanítási, kárenyhítési lehetőségek

• Állategészségügyi intézkedések okozta károk 100%-os 
kártalanítása

• Munkahelymegőrző támogatási program
• Csekély összegű (de minimis) támogatási konstrukció 

lehetősége
• Magántárolási intézkedés (uniós szinten)
• Egyéb támogatási konstrukciók (Bizottsági jóváhagyás 

szükséges, évekre elhúzódó folyamatok)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


