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Afrikai sertéspestis 
• Vírus  házi sertés, vaddisznó (ember ) 

• Igen ellenálló vírus (tetemben hetekig, húsban hónapokig 
fertőzőképes marad) 

• Terjedés:  
– állatról – állatra (bármilyen váladékkal, de vérben nagy mennyiség) 

– ragályfogó tárgyakkal (vérrel szennyezett eszközök, szállítójárművek) 

– fertőzött állat húsával 

• Tünetek: magas láz, bágyadtság, hányás, hasmenés, kipirult 
fülek és lábvégek, vérzések (bőrvérzés, véres hasmenés), 
vetélés, cyanosis, inkoordinált mozgás, elhullás (heveny 
lezajlás - a vérzések kialakulására sokszor nincs is idő) 
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Afrikai sertéspestis  
 • Különböző betegségek ragályozó képessége: 

– RSzKF:  

• Morbiditás: 100%, letalitás: 2%, mortalitás: 2%,  

• Ragályozó képesség: +++  

– KSP: 

• Morbiditás: 50%, letalitás: 50%, mortalitás: 25%,  

• Ragályozó képesség: ++  

– ASP: 

• Morbiditás: 10%, letalitás: 90%, mortalitás: 9%,  

• Ragályozó képesség: + 
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Afrikai sertéspestis 

A betegség jelentősége: 

• Nincs ellene vakcina 

• Igen ellenálló vírus (vaddisznótetem, szalámi) 

• Emberi tényező szerepe a terjedésben 

• Korai észlelés nehézsége (a járvány kezdetén csak 
néhány állat hullik el, a jellegzetes tünetek heveny 
lefolyás esetén nem alakulnak ki) 

• Sertéságazatot érintő súlyos következmények 
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A vírus 
eredete 

II. genotípus 
magasabb 
virulencia 

I. genotípus 
alacsonyabb 

virulencia 
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A vírus eredete 
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Oroszország 
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I. Genotípus 

II. Genotípus 
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2014.01.01.-2014.12.31. 

 

Piros = házi sertés Kék = vaddisznó 
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2015.01.01.-2015.12.31. 
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2016.01.01.-2016.09.08. 
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2016.01.01.-2016.09.07. 
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ASP EU 2016 
Ország Kitörések házi sertésben Kitörések vaddisznóban 

Olaszország 23 148 

Észtország 6 839 

Lettország 3 865 

Litvánia 19 303 

Lengyelország 20 80 

ASP EU 2016 
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Regionalizáció 
2016.12.13. 
(2014/709) 
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ASP Ukrajnában 
• Kevés vaddisznó esetet találnak, vaddisznóban a járvány valós 

elterjedtségéről kevés információ áll rendelkezésre 

• Fertőzött területek: 
– 2015. augusztusig: Luhanszk, Rivne, Kijev, Csernyihiv, Szumi, Zsitomir 

– 2015. október: Poltava, Odessza, Mikolajiv 

– 2015. november: Cserkaszi 

– 2016 első félév: Kirovográd, Hmelnickij, Csernyivci (északi ukrán-román-
moldáv hármashatárnál, Magyarországtól 230 km!) 

– 2016. augusztus: Harkiv, Voliny, Vinnicja 

– 2016. december: Kárpátontúli (Kárpátalja) 

– 2017. január-március: Ternopil, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Herszon, Ivano-
Frankivszk, Zaporizzsja 

 

 



18 

Kör: házi sertés 
Háromszög: 
vaddisznó 

OIE 
2014-2017 
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Magyarországi megjelenés? 

A vírus behurcolásának lehetséges módjai: 

• Vaddisznók természetes mozgásával (évi 50-
100 km terjedés) 

• Illegális állatszállítással (nagy távolságra!) 

• Fertőzött állatok húsából készült élelmiszerrel 
(nagy távolságra!) 
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Monitoring 2016 
Vizsgálatok száma 2016-ban Pozitív 

ELISA vaddisznó (kilőtt) 8899 0 

PCR vaddisznó (kilőtt) 8795 0 

Passzív surveillance vaddisznó 55 0 

Passzív surveillance házi sertés 640 0 

PCR hús, húskészítmény 35 0 

Monitoring 2016 
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Védekezés? 
• Megelőzés – behurcolás megakadályozása 

– Megfelelő állategészségügyi dokumentumokkal 
rendelkező sertések vásárlása 

– Sertéstelepeken a biológiai biztonság betartása 

• Járványvédelmi zártság (vaddisznó és házi sertés közötti 
kontaktus megakadályozása, fertőtlenítés a bejáratnál, 
átöltözés!!!) 

• Mosléketetés tilalma 

• Gyors felismerés – hatékony intézkedések 

– Bejelentési kötelezettség! 
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2011 - 2013 
• 2011-ig: Az ASP esetén csak a passzív surveillance. 

• 2011: ASP gyanú ugyan nem fordult elő, de a klasszikus sertéspestisre 
(KSP-re) gyanús sertések esetén az ÁDI az ASP kizárására is végzett 
virológiai (PCR) vizsgálatokat. Ezen felül ettől az időponttól kezdve az 
egyéb okból beküldött elhullott sertésekből vagy vaddisznókból is 
végeznek vizsgálatokat mind klasszikus, mind afrikai sertéspestisre. Eddig 
minden vizsgálat negatív eredményre vezetett.   

• 2013: Szigorított poggyászellenőrzés bevezetése ukrán-magyar határon. 

 A záhonyi magyar-ukrán határkirendeltségen 2013/426/EU  határozat 
 kiadását követően nem csak az ASP tekintetében érintett harmadik 
 országokból (Oroszország, Fehéroroszország), hanem az  összes külföldről 
 belépő, illetve üresen visszatérő élőállat szállító jármű ellenőrzését is
 folyamatosan elvégzik. 
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2014 
• Ukrajnából Magyarországra belépő valamennyi tehergépkocsi fertőtlenítése, sőt 

ettől kezdve valamennyi egyéb jármű (személygépkocsi, busz, stb.) csak a 
felállításra kerülő kerékfertőtlenítő pontokon át léphet be az ország területére. 

• Január végén indult meg az aktív surveillance program az esetleges behurcolás 
szempontjából legnagyobb veszélynek kitett SzSzB megyében. 

• 2014. március 01.: A járványügyi helyzet mérlegelését követően (Szakértői 
Csoport javaslata) BAZ és HB megyére is kiterjesztésre került a 2014/2015-ös 
vadászati évtől. 

• 2014. április 01.: A járványügyi helyzet ismételt elemzésére és hazánk 
kereskedelmi érdekeire (orosz elvárás) tekintettel az ASP célzott surveillance 
programot az ország többi megyéje esetében is megkezdtük. A minimális 
mintaszám biomatematikai módszerekkel kerül meghatározásra és az említett 
három megye esetében magasabb, mint az ország többi részén. 
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Passzív surveillance 

 

 

 

 

 

 

 
 * Ebből 125 Szabolcsi 

 ** Ebből 3 vaddisznó hulla Szabolcs 

ÉV Házisertés  Vaddisznó  

total  negatív  total  negatív  

2011 14  14  2  2  

2012 50  50  7  7  

2013 16  16  14  14  

2014 696 696 54 54 

2015 664 664 39 39 

2016 (12.15-ig) 616* 616 55** 55 
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Kárpátaljai megjelenést követően hozott intézkedések 

• 2016. december 30-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
utasítása azonnali intézkedésekre 

 

• 2017. január 27-én megjelent az Országos Főállatorvos 2/2017. sz. 
határozata, az ország egész területére vonatkozó előírásokkal 

 

• A tavaszi-nyári időszak intenzívebb vaddisznó mozgására tekintettel 2017. 
április 21-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő intézkedések 
bővítése, kiegészítése 
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• A vadászatra jogosultaknak be kell jelenteni minden 
tudomásukra jutott elhullott vaddisznót. 

24 órán belül, GPS koordináta, vagy a helyszín részletes leírása, minden 
vadásznak 12 órán belül tájékoztatnia kell a vadászatra jogosultat, a 
vadászatra jogosultnak írásban kell e kötelezettségre felhívnia az 
érintettek figyelmét. 

• A megyei KH-nak gondoskodnia kell minden 
bejelentett vaddisznó hulla mintavételéről és 
mintaküldésről. 

Hatósági áo., szolgáltató állatorvos, vadhúsvizsgáló vagy vadász. A 
mintavétel elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás. 

Hatályos magyarországi intézkedések 
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• A vadászati évet követően össze kell vetni a 
vadászatra jogosult által a vadászati hatóságnak 
jelentett elhullott vaddisznók számát és a 
megmintázott hullák számát. 

Ha a két adat között 10 %-ot meghaladó eltérés mutatkozik, akkor az 
illetékes kormányhivatal köteles kivizsgálni annak okát. 

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

Az adott vadászati évre vonatkozó országos monitoring programban 
meghatározott mintaszámmal, de ELISA-t be kell fejezni.  

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 
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• Ha a vadász által megfigyelt vaddisznó mozgása a 
megszokottól eltérő, bizonytalan, vagy az bágyadtnak 
tűnik, vagy az állat kifejezetten senyvesnek látszik, 
akkor diagnosztikai célból ki kell lőni és a tapasztalt 
klinikai tüneteket is haladéktalanul jelenteni kell. 

• A megerősített passzív surveillance keretében (elhullott 
vaddisznó), vagy az aktív surveillance során (kilőtt        
vaddisznó) ASP-re gyanút keltő kórbonctani 
elváltozásokat talál a mintavétel során, akkor ezt 
haladéktalanul jelenteni kell a járási hivatalnak. 

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 
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• A sertéstartóknak 24 órán belül kell jelenteniük a 
szolgáltató állatorvosnak, ha  

 - ASP-re (vagy KSP-re) gyanakszanak, 

 - sertésük elhullott vagy megbetegedett. 
A bejelentés a járási hivatal felé is megtehető a megadott határidőn 
belül. 

• Ha a szolgáltató állatorvos az ASP (vagy a KSP) 
gyanúját állapítja meg, haladéktalanul jelentenie 
kell az illetékes járási hivatalnak. 

A járási főállatorvosnak - vagy az általa megbízott hatósági állatorvosnak 
- késlekedés nélkül vizsgálatot kell végeznie a helyszínen. 

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 
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• Ha a szolgáltató állatorvos kizárja az ASP gyanúját, 
de: 

 - a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen  elhullott, 

 - vagy annak 40 ℃ feletti láza három napig tartó 
 gyógykezelés alatt sem múlt el, 

 - vagy a lázas állat a gyógykezelés ellenére  elhullott, 

akkor a szolg. Áo.-nak (a megerősített ASP passzív 
surveillance keretében) mintát kell küldenie az ÁDI-
ba. 

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 
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• Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó 
és a szolg. áo. köteles jelenteni a járási hivatalnak, ha az 
elhullás: 

 - malacok esetében meghaladja a 20%-ot, 

 - növendékek esetében meghaladja a 10%-ot, 

 - hízók esetében meghaladja az 5%-ot, 

 - tenyészállatok esetében meghaladja az 5%-ot, 

 - a napi elhullás bármely korcsoportban a korábbi 
 napi átlaghoz képest megemelkedett. 

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 
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•  Az ország egész területén a járási hivatalnak 90 napon 
belül be kell sorolni az alábbi kategóriákba az 
illetékességi területükön tartott sertésállományokat: 

 - nagylétszámú állományok  

 - kislétszámú árutermelő állományok, 

 - kislétszámú nem árutermelő állományok. 

• Mindhárom kategória esetében fel kell mérni az 
ideiglenesen vagy tartósan kültéren tartott 
állományokat. (Külön nyilvántartás, kettős kerítés vagy olyan más 

módszer, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését.) 

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 
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• A sertéstartók, vadászatra jogosultak, vadászok, 
állatorvosok és az élelmiszerlánc egyéb 
szereplőinek az ASP-re vonatkozó folyamatos és 
naprakész tájékoztatása kiemelt fontosságú. 

• A NÉBIH-nek az e határozatban foglaltak 
országosan egységes végrehajtása érdekében 
szakmai útmutatót kell kiadnia. 

 

 

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 



34 

•  SzSzB megyének az ukrán-magyar határ közelében (10 km-
es sávban) nagyobb az ASP behurcolásának kockázata, 
ezért további előírások kerültek bevezetésre: 

 - elhullott és a sertéstartók által bejelentett minden 
házisertésből – megerősített passzív surveillance – vizsgálat az ASP 
kizárására (nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás) 

 - valamennyi sertéstelepet állatorvos keresett fel legkésőbb 
2017. március 31-ig, a sertésállományok korcsoportonkénti 
nyilvántartásba vétele céljából (állományonként nettó 2.100 Ft, plusz a 

gépjárműfutás) 

OFÁ határozat  
Hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

intézkedések 
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 - Az összeírástól számított egy éven belül, majd 
ezt követően minden naptári évben valamennyi 
sertéstelepet újra kell látogatni, annak nyomon 
követése céljából, hogy volt-e elhullás a 
sertéstelepen, és ha igen, akkor azt bejelentette-e az 
állattartó. 

 - A kültéren tartott sertésállományok esetében a 
sertéstartás helyét kettős kerítéssel kell körülvenni. 
Legfeljebb 90 napon belül kell a telep zártságát 
biztosítani. (Ellenkező esetben a kültéri tartást meg kell tiltani.) 

OFÁ határozat Hatályos magyarországi intézkedések 
Hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

intézkedések 
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 - Az érintett települések közigazgatási területén 
elhullott sertések testének bejelentési kötelezettség 
alá tartozó állatbetegség megelőzése során 
keletkezett állati eredetű melléktermékként történő 
ártalmatlanításáról kell a KH-nak gondoskodni. 

  

OFÁ határozat 
Hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

intézkedések 
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Az érintett vadászatra jogosultak (22 db) területén 

 Az elhullott vaddisznók testét - a mintavételt 
követően - helyszíni elásással ártalmatlanítani kell. Az 
elásás helyét hatékony fertőtlenítőszerrel be kell locsolni. 

(Vaddisznónként nettó 15.500 Ft.)  

 2017. március 1-jétől a vaddisznók állomány 
fenntartás céljából történő takarmányozása tilos, a 
vaddisznók etetése csak vadászati célból engedélyezett. 

(Havonta nem haladhatja meg a 10 kg/km2 mennyiséget.) 

OFÁ határozat 
Hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

intézkedések 
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Az érintett vadászatra jogosultak (22 db) területén 

 Elhullott vaddisznók aktív keresése 

 Vaddisznó kocák és 1 év alatti vaddisznók 
fokozott kilövése 

 A kilőtt vaddisznók teste vagy bármely része csak 
negatív PCR vizsgálatot követően használható fel 

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

Hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
intézkedések 
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Az érintett vadászatra jogosultak (22 db) területén 

  

 A kilőtt vaddisznók zsigereit ártalmatlanítás 
céljából össze kell gyűjteni vagy a különleges 
szabályok szerint el kell ásni 

 Különös figyelmet kell fordítani az érintett 
területek állattartóinak tájékoztatására, a 
járványvédelmi előírások betartatására 

Hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
intézkedések 
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Összegyűjtés 
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Elszállítás 
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Ártalmatlanítás helyben 
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Köszönöm a figyelmet! 


