
1. dia 

 

Afrikai 

sertéspestis

Járványügyi képzés tananyaga 
vadászok részére

 

 

Tisztelt Érdeklődő! 
 
Köszöntjük a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és 
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztályának vadászok számára szervezett járványügyi képzésén.  
A képzést az Országos Főállatorvos tette kötelezővé, azok számára, akik az afrikai sertéspestis 
miatt korlátozás alá vont területeken vadászatokat vezetnek, vagy vadászni szeretnének.  
Ennek megfelelően maga a tanyag kizárólag az afrikai sertéspestis betegség témakörét öleli 
fel: a betegséggel kapcsolatos tudnivalók mellett a megelőzés és a leküzdés kérdéskörére 
terjed ki. Mindarra az ismeretanyagra (és talán még egy kicsit többre is), amire vadászként 
szüksége lehet a betegség természetének megértéséhez, és a járvány károkozásának 
mérsékléséhez.  
A sikeres vizsgához jelen tananyag és az Országos Főállatorvos hatályos határozatának 
ismeretére lesz szüksége. Jó tanulást kívánunk. 
 
 

  



2. dia 

 

„A vírus a főbb utak mentén terjed, a szállítási útvonalakon.
Ez a fajta terjedés 100 %-os emberi közreműködést
feltételez.” Depner, FLI

 

 

Az afrikai sertéspestis egy kizárólag sertésekre veszélyes betegség, embereket nem betegít 
meg. Mégis a humán faktor rendkívül fontos szerepet játszik a jelenlegi európai (és ázsiai) 
járványmenetben. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy emberi közreműködés nélkül 
önmagában a vírus nem tudott volna ilyen hatékonyan és gyorsan terjedni. A betegség egyik 
európai szakértője, a német virológus-állatorvos Klaus Depner fenti gondolatának 
valóságtartalmát mi sem bizonyítja jobban, mint azok a történések, amiknek 2018 őszén 
Kínában lehetünk szemtanúi. Az OIE (Állategészségügyi Világszervezet) adatai alapján Kína 
keleti partvidékén 2018. augusztus elején jelent meg a vírus; novemberre –alig három hónap 
alatt- több, mint százezer házisertés pusztulását okozva az ország teljes keleti harmadában, 
azaz a legsűrűbb útvonalhálózatával átszőtt területén okozott már kitöréseket. Ez 
kettőezernél is több kilométer megtételét jelenti három hónap alatt, miközben a vaddisznó-
populáción belül az eddigi tapasztalatok szerint a járvány terjedési potenciálja nem haladja 
meg az 50 kilométert évente. 
Az ASP azért nagy gazdagsági kárt okozó fertőző betegség, mert a betegségtől addig mentes 
országokba/régiókba való behurcolását követően csak szigorú igazgatási/rendészeti 
intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni. Ugyanis a fertőzött 
állományokat és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni, az 
állathullákat a fertőzés terjedését kizáró módon ártalmatlanítani kell, a felszámolt 
sertésállományok tartási helyét ismételten fertőtleníteni kell. A sertésforgalmazást és 
felvásárlást regionális vagy országos szinten korlátozzák, az élő sertések, a sertéshús és a 
sertéshúsból készült félkész és késztermékek exportja nem engedélyezett. 
Az említett intézkedések és korlátozások közvetlenül, vagy közvetve súlyos pénzügyi 
veszteséget okoznak a sertéstartóknak és a velük kapcsolatban álló felvásárlóknak, 
exportőröknek, vágóhidaknak és húsfeldolgozó üzemeknek is. 
 
  



3. dia 

 

Definíció

Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók
heveny, lázas általános tünetekkel járó vérzéses
betegsége, amely többnyire elhulláshoz vezet.
Emberre teljesen veszélytelen.

CISA-

INIA

 

 

Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel járó 
vérzéses betegsége, amely többnyire elhulláshoz vezet. Emberre teljesen veszélytelen. Az 
angolszász bulvármédiában néha a sertések ebolájának is nevezik – bár az ebolához semmi 
köze sincs – a kifejezett lázas, vérzéses jellege – és nem utolsó sorban a magas halálozási ráta 
miatt. A jelenlegi járványt okozó vírusváltozat kifejezetten alkalmas a médiaszereplésre, mivel 
felbukkanása ismert gyógymód híján csaknem mindig tömeges elhulláshoz vezet a 
sertésállományokban és a vaddisznók között, és ez sajnos megdöbbentő látvány is egyben. 
Ezt önmagában is könnyű szenzációhajhász módon bemutatni, de még fokozhatók ezek a 
hírek különböző összeesküvés-elméletek beleszövésével is a már ismert járványgócoktól 
távolabbi, váratlan kitörések felbukkanása esetén. Ezért rendkívül fontos, hogy az érintettek 
szakmai forrásból megfelelő információhoz jussanak, ezen ismeretek birtokában hozzá 
tudjanak járulni betegség elleni küzdelemhez. 
 
Az állatok megbetegedését egy burkos DNS vírus okozza, melynek eddig mintegy 23 típusát 
különítették el. A nevéhez méltóan elsősorban Afrikára korlátozódik előfordulása, csupán két 
típusa okozott eddig megbetegedést a fekete kontinensen kívül. 
 
 

  



4. dia 

 

A betegség jelentősége

1. Nincs ellene vakcina
2. Igen ellenálló vírus – ez

hatással van a terjedésére (szalámi, szalonna) és a 
környezetben való fennmaradására (vaddisznótetem), 
valamint a felszámolási lehetőségekre!

3. Emberi tényező szerepe a terjedésben!
4. Korai észlelés nehézsége (a járvány kezdetén csak néhány 

állat hullik el, a jellegzetes tünetek akut/heveny lefolyás 
esetén nem alakulnak ki)

5. Sertéságazatot érintő súlyos következményekkel jár 
(közvetlen és közvetett kár)

 

 

A betegség jelentőségét az általa okozott közvetlen (nagyarányú sertéselhullás) és közvetett 
(kereskedelmi korlátozások) kár mértéke adja. Ha csak azt az egyetlen adatot vesszük 
figyelembe, hogy a FAO adatai alapján Kínában tartják a világ sertésállományának felét, azaz 
mintegy 450 millió sertést, és az országban már megjelent a betegség, könnyen belátható, 
hogy milyen elképzelhetetlen mértékű gazdasági hatást okozhat ez az egyetlen járványmenet. 
A többi, hasonlóan rettegett fertőző állatbetegség, -mint például a ragadós száj- és 
körömfájás, a klasszikus sertéspestis, vagy a veszettség - ellen hatékony vakcinákkal 
rendelkezünk, melyekkel a betegség megelőzhető, vagy a járvány megfékezhető. Az afrikai 
sertéspestis ellen sem hatékony gyógymód, sem a gyakorlatban működőképes vakcina nem 
áll rendelkezésre. A mostani eurázsiai járványt okozó vírus gyorsan, gyakran már a kifejezett 
tünetek megjelenését megelőzve végez a sertésekkel. Noha a vírus megjelenését követően a 
végkifejlet meglehetően látványos, hiszen szinte mindegyik megfertőződött állat elhullik, a 
megjelenésekor (amikor még igazgatási intézkedésekkel lehetne esély a járvány 
megállítására) csupán egy – egy állat elhullását lehet észlelni, a lázon és bágyadtságon, illetve 
a bőr kipirulásán kívül akár egyéb tünet megjelenése nélkül is. Emiatt meglehetősen nehéz a 
betegség korai felismerése, vaddisznóállományokban pedig célzott vizsgálatok nélkül 
csaknem reménytelen. Mindennek a tetejébe a burka miatt maga a vírus a környezeti 
körülményekkel szemben meglehetősen ellenálló, ami a betegség adott területen történő 
fennmaradásra, és terjedésére meglehetősen jó esélyt biztosít a kórokozónak. Az, hogy a 
vírus sokáig fertőzőképes marad eszközökön, öltözéken, nem hőkezelt élelmiszereken (akár 
azok csomagolóanyagán is!) sajnos kellő körültekintés hiányában jelentősen hozzá járul a 
betegség akár nagy távolságokra történő elhurcolásában is.  
Kijelenthető, hogy az emberi felelőtlenség nélkül a betegség helyhez kötése és felszámolása 
egy adott területen nem reménytelen vállalkozás, viszont emberi közreműködéssel a 
terjedése (és károkozása) elképesztő méreteket ölthet. 
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Portugal, 1957
Spain, 1960
France, 1974
Malta, 1978
Sardinia, 1978
Italy, 1983
Belgium, 1985
Russia, 2007-

1957 1921

 

 

A betegséget először Montgomery írta le 1921-ben Kenyában, ahol az afrikai sertéspestis 
vírus (ASPV) az afrikai őshonos disznófélékről átterjedt európai házisertésre, 100%-os 
elhullást okozva. Az ASP jelenléte évtizedeken át kizárólag az afrikai kontinensre 
korlátozódott, azonban 1957-ben továbbterjedt Portugáliára, majd Spanyolországra is. A 
betegség mindkét országban jelen volt egészen 1995-ig, mire a 100 millió dollárt felemésztő 
mentesítési program sikerrel befejeződött, és megtörtént a teljes Ibériai-félsziget 
vírusmentesítése. Az 1960-70-es években számos európai, valamint dél- és közép- és 
amerikai országban regisztráltak ASP fertőzéseket, de a betegséget sikerült mindig gyorsan és 
hatékonyan megfékezni. Az egyetlen kivétel Szardínia szigete, ahol 1978 óta a vírus 
folyamatosan jelen van. A fertőzést vaddisznók, a (szabadon tartott) háztáji sertések és az 
elégtelen biológiai biztonsági intézkedések tartják fenn.  
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Az ASP járványtana az ezredfordulóra jelentősen megváltozott. A vírus jelenléte Afrikában 
egyre erőteljesebbé vált, olyan területeken is megjelent, ahol eddig ismeretlen volt 
(Madagaszkár (1998), Mauritius (2007), Benin (2001), Togó (1998), Nigéria (1998) és Ghána 
(1999). A globalizáció révén egyre intenzívebb kereskedelmi kapcsolatok és a gazdasági 
válság miatt kialakult tőkehiány (konyhai hulladék etetése), valamint a fejlődő országok 
állategészségügyi szolgálatainak állapota és intézkedési hiányosságai mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy 2007 tavaszán az ASP megjelent a Kaukázusi régióban. Vélhetően Afrikából hajón 
hurcolták be fertőzött sertés eredetű ételmaradékkal, vagy takarmánnyal Ázsiába. A vírust 
először Grúziában, majd Örményországban, Azerbajdzsánban és Oroszországban detektálták. 
A kaukázusi törzs erős kórokozó képességgel (virulencia) rendelkezett, mely mind a mai napig 
nem változott (genetikai állománya is alig). Az évek során a vírus Oroszország déli részén 
folyamatosan jelen volt, valamint az északi területeken is megjelent (Szentpétervár, Tver, 
Nyizsnyij Novgorod). A szabadon tartott háztáji házi sertések és vaddisznók közötti kapcsolat 
fontos szerepet játszanak az ASPV fennmaradásában és terjesztésében, ám arra nincs 
bizonyíték, hogy az Oroszországban honos kullancsfajok terjesztenék a betegséget. A vírus 
gazdájaként azonosított óvantag (lágy kullancs-féle) Grúziában viszont megtalálható! 
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ASP a világban

2018. november
 

 

Oroszországban a vírus házisertések közötti terjedéséért az emberi tevékenység tehető a 
legnagyobb mértékben felelőssé. Az orosz hatóságok szigorú járványügyi intézkedései 
ellenére a betegséget mindezidáig nem sikerült megfékezni. Ennek következtében az ASP 
innen szétterjedve részben a vaddisznók, részben a fertőzött házi sertések és az ezekből 
származó élelmiszerek, élelmiszerhulladékok, valamint az állat- és takarmányszállító járművek 
közvetítésével elérte Ukrajnát (2012), Fehéroroszországot (2013), valamint az Európai Unió 
országai közül a balti államokat és Lengyelországot (2014). Vélhetően szintén emberi 
közreműködéssel a közelmúltban (turizmus, vendégmunka, stb.) megjelent Csehországban, 
Belgiumban, Romániában, és Bulgáriában is (Románia kivételével kizárólag vaddisznókban). 
2018 áprilisában Magyarországon is bejelentésre került a betegség, szintén 
vaddisznóállományban, Gyöngyös környékén. 
A járvány nem csak nyugati irányban öltött eddig példátlan méreteket a betegség száz éves 
történetében, hanem elérte Kínát is, ahol robbanás-szerűen terjedt el a keleti országrészben. 
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Az ábrán az európai vaddisznó-populáció eloszlása és becsült sűrűsége látható. Hazánkban 
meglehetősen nagy létszámú, egyes területeken kiemelkedően nagy sűrűségben élnek ezek 
az állatok. A pirossal jelzett területek egybefüggő sávot alkotnak a lengyel-német-cseh-
magyar, illetve a bega-francia-spanyol-olasz tengelyeken. Ezen az útvonalon a járvány 
természetes úton történő terjedésére hosszú távon számítani lehet (maximum évi 50 km-rel), 
de a bejelentett kitörések sokkal gyorsabban, sziget-szerűen bukkannak fel, ami nem a 
vaddisznó-populációk közötti közvetlen fertőződésre utal.  
Az elmúlt évtizedekben a faj Eurázsiai állománya (így hazánké is) mindenhol elképesztő 
ütemben gyarapszik: különösen azokon a területeken, ahol a klímaváltozás miatt sokkal 
enyhébbek lettek a telek. A vaddisznó rendkívül alkalmazkodó-képes, szapora vadfaj, amely 
szinte minden élettérben megtalálja a számítását. Középhegységeink sűrű aljnövényzettel 
borított erdős élőhelyein az alapvetően rejtőzködő állatok száma nem becsülhető pontosan, 
így a hivatalos adatoknál vélhetően sokkal több állat lehet egy-egy területen. Így nem 
vagyunk könnyű helyzetben a betegség elleni megelőzés és védekezés során, hiszen az 
elhullott (és még sokáig fertőzőképes) állatok tetemeinek a fellelése nagy nehézséget jelent; 
az élőhelyük zavarása (különösen, ha amellett táplálék-hozzáférése is csökken) pedig a kultúr-
területek felé hajtja az állatokat, ami kiterjedt vadkárt és a potenciális takarmány-gabona 
fertőzési esélyének növelését jelenti. Miközben a fő cél az adott területen élő vaddisznók 
egyedszámának jelentős apasztása, az egymás közötti fertőzés esélyének csökkentése 
miatt. 
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Nagy ellenálló-képesség

 Vér, nyers hús: 120 nap

 Csontvelő: 210-250 nap

 Talaj: 100-200 nap

 Víz: 70-120 nap 

 Tűző nap: 3 óra

 60ºC: 30 perc

 Zsíroldószerekre, erős fertőtlenítőszerekre érzékeny

Húskészítmények

 Fagyasztott húsok: 3 év

 Füstölt, pácolt sonka: 110-180 nap

 Szárított húsok: 300 nap

 Hőkezelés 70ºC:  5 perc alatt inaktiválódás

Környezeti stabilitás

 

 

Az ASP kórokozója egy nagyméretű, burkos, DNS-vírus. Mivel fertőzés során nem keletkeznek 
olyan ellenanyagok az állatokban, melyek teljes mértékben semlegesítik (neutralizálják) a 
vírust, az ezek alapján történő típusokba való osztályozás (szerotipizálás) nem lehetséges, 
ezért a vírus különböző változatait csak azok DNS mintázata alapján lehet 23 genotípusba 
besorolni. Afrikában mind a 23 genotípus (I-XXIII) megtalálható. Kezdetben a Nyugat-
Afrikában gyakori I-es genotípus okozta az európai, valamint a dél- és közép-amerikai 
járványkitöréseket egészen 2007-ig. A 2007-ben Európában, a Kaukázusi régióban feltűnt 
vírus azonban a II-es genotípusa tartozik, amelyet addig főként a kelet-afrikai országokban 
mutattak ki. A vírus nagy környezeti ellenálló-képességgel rendelkezik. Mivel a vírus rendkívül 
stabil feldolgozatlan, vagy nem hőkezelt hústermékekben és a környezetben, a személyek és 
áruk szabad mozgása miatt nagy területek kerülhetnek veszélybe. 
Vérben és húsban legalább 4, füstölt és pácolt sonkában 5-6, csontvelőben 7-8 hónapig 
fertőzőképes marad, fagyasztva gyakorlatilag korlátlan ideig. Talajban nyáron legalább 100, 
télen 200, vízben nyáron 70, télen 120 napig marad életben. Tűző napon 3 óra alatt veszíti el 
fertőzőképességét.  
Hő hatására 60 C°-on 30 perc alatt megy tönkre, és percek alatt pusztul el 5 %-os H-lúg és 
zsíroldószerek hatására. 
A füstölés nem minősül hőkezelésnek, a füstöltáru (kolbász, szalámi, szalonna, sonka) 
hónapokig tartalmazhat fertőzőképes vírust! Ugyanúgy az érlelt húskészítményekben (pl. 
pármai és serrano sonka) is csak 300 nap alatt inaktiválódik.  
 
 

  



10. dia 

 

A sertés eredetű nem hőkezelt
élelmiszer potenciális veszélyforrás.

 

 

Az eddigiekben elmondattak világossá teszik, hogy miért olyan könnyű az utasforgalommal 
utazó élelmiszerek útján tovahurcolni a betegséget. Még az ételek csomagolóanyagán is lehet 
elég vírus-részecske ahhoz, hogy egy sertést vagy vaddisznót megbetegítsen. 
Nagyon fontos, hogy ezek a veszélyes termékek ne kerülhessenek sertésekkel vagy 
vaddisznókkal kapcsolatba. Gazdasági haszonállattal már régóta tilos állati eredetű 
élelmiszer-hulladékot (moslékot) feletetni – ez érvényes a vaddisznóra is. Nem szabad 
megengedni, hogy az erdőben a vaddisznó hozzáférhessen ételmaradékhoz (különösen, ha 
az fertőzött országból származik).  
Nézzük meg egy olyan szomszédos ország esetén mit jelenthet ez, ahol az afrikai sertéspestis 
jó ideje jelen van a háztáji sertésállományokban. Az ukrán emberek életében a salo (a mi 
szalonnánknak felel meg) különleges helyet foglal el. Útipoggyászként szinte mindig 
felbukkan, pedig mivel az ukrán sertésállomány jó része fertőzött, akár a bőrének, vagy csak a 
csomagolópapírjának egyetlen darabjával is elképesztő gazdasági kárt lehet okozni, ha az 
azon levő vírus sertések, vagy vaddisznók közelébe jut. 2017 óta jelentős könnyítéssel tudnak 
munkát vállalni az ukrán polgárok az EU területén, így a betegség továbbvitelének kockázata 
csak ebből az irányból is óriási. 
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Fertőzött 
élelmiszer források

Vendégmunkás

Kishatárforgalom

Áruszállítás

Turizmus

 

 

Természetesen nem csak Ukrajna felől, a vendégmunkások magukkal vitt hazai 
élelmiszerével, hanem számos másik úton is bejuthat a vírus egy addig mentes területre.  
A fertőzött területekről induló, vagy azokon áthaladó áruszállítással (akár csak a sofőr 
parkolóban kidobott szendvicsével), a „kishatár-forgalomban” elsősorban Románia felől 
érkezett illegális élősertés közvetítésével, vagy nem hőkezelt tradicionális élelmiszerek piaci 
kereskedelmével éppen úgy átjuthat az országhatáron, mint a kockázatos területekről érkező 
turista-forgalommal – ide értve természetesen a vadászturizmust is. 
 
 

  



12. dia 

 

Fogékony fajok:
 Házisertés, vaddisznó

 Afrikai sertés fajok

 Ornithodoros kullacsok

 

 

A házisertés az egyetlen háziasított állatfaj, amelyet a vírus természetes úton képes 
megfertőzni. Az európai vaddisznó szintén érzékeny a vírusra: a klinikai tünet és az elhullási 
arány is hasonló a házisertés és a vaddisznó esetében. Azonban a más fajhoz tartozó, 
őshonos afrikai disznófélékben, amelyek ugyan hordozzák és terjesztik a vírust, a betegség 
csak enyhe tüneteket okoz, illetve tünetek meg sem jelennek.  
Az ASP vírus a sertéseken kívül az afrikai Ornithodoros moubata, és az ibériai-félszigeti 
Ornithodoros erraticus kullancsfajokban (óvantagokban) is képes szaporodni. Mindkét 
kullancsfaj akár több évig is képes hordozni és terjeszteni a betegséget, viszont egyik sem 
honos a Kárpát-medencében! 
 
 

  



13. dia 

 

 

 

Afrikában az őshonos disznófélék és kullancsok között kialakult fertőzési ciklus tartja 
fenn a fertőzöttséget. A világ más részein a vírustól mentes országokba általában 
sertés eredetű nyers élelmiszerekkel kerül be, és először főként kikötők és repülőterek 
ételhulladékaival etetett (vagy a hulladékokban turkáló) sertésállományokban okoz 
klinikai tüneteket. Miután a vírus megtelepedett egy régióban, leggyakrabban az 
egészséges és beteg állatok érintkezése révén terjed. A természetben a fertőzésen 
átesett, ugyan tünetmentes, de vírushordozó egyedeknek szerepük lehet a betegség 
fenntartásában, amint azt a spanyolországi mentesítés elhúzódása mutatta. A vírus 
szállítójárművekkel, takarmánnyal, ivóvízzel, állatorvosi eszközökkel, ruházaton és 
rágcsálókkal közvetetten is terjed, illetve olyan területeken, ahol Ornithodoros 
nemzetségbe tartozó óvantagok élnek, az azok révén történő vírusátvitel a vírus 
fennmaradásában és terjesztésében nagyon fontos szerepet játszik.  
A beteg sertések és vaddisznók valamennyi váladékukkal (bélsárral, vizelettel, nyállal, 
orrváladékkal, ondóval, hüvely- és méhváladékkal) ürítik a vírust és ezáltal közvetlenül 
megfertőzik a velük érintkező társaikat. A vaddisznó állományon belül (és azok 
között) jelentős fertőzési forrást jelent hetekig (télen akár hónapokig is) a 
betegségben elhullott, és a határban kint hagyott tetem is. 
A mostani járványt okozó vírus-típus megbetegítő képessége erőteljes ugyan, de 
ragályozó-képessége (járvány-okozó képessége) nem az – így például egy zártan 
tartott házisertés állományba kicsi eséllyel jut be magától. Cseh tapasztalatok 
megmutatták, hogy kellően magas járványvédelmi szint mellett egy sertéstelepet meg 
lehet óvni még a fertőzött területen belül is. 

 
 

  



14. dia 

 

Tünetek
Erősen virulens törzsek:

• lappangás: 3-4 (-14 napig)

• lefolyás: 1-4 nap

• magas láz (40-41°C) a 2. 
naptól, de eszik, majd 
hirtelen elpusztul

• mortalitás: 90-100% 
(lehetnek túlélők!)

• „normálisan működnek, 
egyszer csak elkezdenek 
vérezni (vagy még azt se) és 
elhullanak”

 

 

Az állat megfertőződésétől a betegségre gyanút keltő tünetek megjelenéséig terjedő 
lappangási idő 3-15 nap között változhat, de súlyos, heveny megbetegedés esetén csupán 3-4 
nap. A nagyon virulens vírustörzsek által okozott ASP az állat egy-két napi betegsége után 
elhullásra vezető túlheveny, vagy gyanút keltő tünetekkel járó és 5-10 napig tartó, de szintén 
elhullással végződő heveny kórformában is megnyilvánulhat. Van, hogy az állattartó csupán 
azt észleli, hogy sertései rövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd váratlanul 
elpusztulnak. A vadászterületen nagyobb számban elhullva talált (különböző korcsoportba 
tartozó) vaddisznók felkelthetik az ASP gyanúját is. 
Erősen virulens törzsek okozzák a betegség heveny formáját, melyre kezdetben jellemző a 
magas láz (40-42 oC), elfekvés, összebújás és étvágytalanság. A láz miatt nedves, vizes 
környezetben próbálják hűteni magukat. 
A végső stádiumban pedig kialakulnak a légzőszervi tünetek (nehezített légzés, és 
tüdővizenyő következtében megjelenő savós vagy nyálkás orrváladék).  
 
 

  



15. dia 

 

Tünetek
Közepesen virulens törzsek

• lappangás: 1 hét

• lefolyás: 7-20 nap

• láz, levertség, átmeneti
étvágytalanság

• Vérzések: bőr, bélsár, orr

• mortalitás: min. 60%

 

 

Az ASP vírusa által kiváltott klinikai tünetek rendkívül változatosak, kialakulásukban szerepet 
játszik a vírus kórokozó képessége (virulenciája), a sertés fajtája és fizikai kondíciója.  
A betegség heveny (acut) kórformájának házi sertéseken megfigyelhető tünetei: 
étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz (40,5-42 °C), test 
szerte vérzések a bőrön (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), a bőr vöröses-lilás 
elszíneződése, hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés. A vemhes 
kocák elvetélhetnek. 
 
A betegségre gyanút keltő tünetek előfordulását és a sertés elhullását az állattartó köteles 
haladéktalanul bejelenteni az állatorvosnak. A magyarországi törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően az állattartó akkor is köteles az állatorvost tájékoztatni, ha az ASP gyanúját 
ugyan nem észlelte, de állata megbetegedett. 
 
Az állattartót érintő bejelentési kötelezettség az állatfelvásárlással és állatszállítással 
foglalkozókra, a vágóhidak üzemeltetőire, a vadaskertek, vadasparkok és vadfarmok 
tulajdonosaira is vonatkozik. 
 
 

  



16. dia 

 

 

 

Vaddisznó estében a kültakaró és a pigmentált bőr elfedi a bőrön esetleg jelentkező 
elváltozásokat, legfeljebb a lágyék bőrén vehető észre kipirulás, esetleg bőrvérzés. A tüdő, 
illetve az erek bántalmazottsága miatt kialakuló légzési nehézség azonban már tetten érhető 
a túrókarimán és a szájnyílásban megjelenő habos-véres váladék formájában (ez a tünet 
természetesen nem csak erre a betegségre utalhat). 
 
 

  



17. dia 

 

 

 
A testüreg megnyitásával már szembe tűnik a has- és a mellüreg savós-véres tartalma, illetve 
a hashártyán, bélfalon található vérzések (ezek nem moshatók le, mint a lövési sebből 
kiinduló vérzés nyomai). 
 
18. dia 

 

 

 

A csepleszen szintén látványos vérzéseket találhatunk, csakúgy, mint a nyirokcsomók kéreg-és 
velőállományában, a mandulákban, a vesében, a húgyhólyag nyálkahártyáján, a garaton, a 
gégén, a mellhártyán, a szívbelhártyán és a szív külső hártyáján.   



19. dia 

 

 

 

Előrehaladottabb esetben kórbonctanilag különösen kifejezett a vérzéses jelleg lehet a 
nyirokcsomókban (melyek inkább véralvadékra hasonlítanak), a vesékben, az epehólyagban, 
a belek savóshártyáján, a gyomorban és a vázizomban.  
 

20. dia 

 

 

Ami viszont elsőre szembe tűnik, az a hatalmasra megnagyobbodott lép (többszörösére 
duzzadhat a normálisnak).  



21. dia 

 

 

Összehasonlításként megmutatjuk az egészséges sertés lépe (jobbra) és a beteg vaddisznó 
látványosan megnagyobbodott lépe közötti méretkülönbséget.  
 

22. dia 

DEFRA  

 

Jól láthatók a vérzések a szíven, illetve a szívburokban felhalmozódó savó.  
A megnagyobbodott, sötét lilásan elszíneződött nyirokcsomók jól elütnek a bélfodor fehéres 
színétől.  
  



23. dia 

 

 

 

A nyilakkal jelzett elváltozott nyirokcsomókra rámetszve szinte nem is észlelhető azok 
szerkezete, csak egy sötétvörös formátlan szövethalmazt találunk. De ez már a boncoló 
hatósági állatorvos feladata. Az első gyanús jelnél a vadásznak értesítenie kell az 
állategészségügyi hatóságot (a járási főállatorvost), és annak utasítását kell a továbbiakban 
követnie. 
 
Az ASP megállapítása és a hasonló tünetekben megnyilvánuló klasszikus sertéspestistől (KSP) 
való elkülönítése csak kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal lehetséges. Hazánkban a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóságának budapesti laboratóriuma jogosult az ilyen vizsgálatok elvégzésére.  
E vizsgálatok képezik az állategészségügyi hatósági intézkedések alapját. 
 
Az ASP a bejelentési kötelezettség alá vont fertőző állatbetegségek csoportjába tartozik, 
amelynek hatósági megállapítása (a laboratóriumi vizsgálatok pozitív eredménye alapján) a 
járási főállatorvos hatásköre. 
 

  



24. dia 

 

SCOFCAH

ASP szűrővizsgálatok
Országos főállatorvos

3/2018. határozata

•Kilőtt egészséges egyedek: mandula, vér

•Elhullott, vagy rendellenes viselkedés miatt kilőtt egyedek: mandula,
lép, bélfodri nyirokcsomó, ha nincs: csöves csont

•A tetemeket be kell jelenteni (GPS) 12 órán belül a vadászatra
jogosulnak, annak pedig 24 órán belül az állategészségügy felé.

 

 

Az ASP elleni védekezés alapja a gyors és pontos diagnózis, mely fontos szerepet játszik a 
házisertés- és a vaddisznó-populációk közötti vírusterjedés megállításában. Az Európai 
Unióban részletesen szabályozzák az ASP mintavételi és vizsgálati módszereket.  
A vírus elleni védekezés fontos eleme az aktív és passzív szűrővizsgálat (surveillance) 
rendszer, melyet párhuzamosan alkalmaznak klasszikus sertéspestis elleni védekezéssel. A 
vaddisznó állományok kilövéssel való ritkítása fontos eleme az ASP elleni védekezésnek. Az 
aktív surveillance során az előre meghatározott számú diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó 
mandula- és vérmintáját kell virológiai és szerológiai vizsgálatra laboratóriumba küldeni. A 
passzív vaddisznó surveillance során az összes elhullva talált vaddisznó diagnosztikai 
vizsgálatát kötelező elvégezni.  
Az Országos Főállatorvos határozata (mely megtalálható a NÉBIH tematikus honlapján) 
előírja, hogy a vadászatra jogosult területén vadászatot folytató minden vadász az általa talált 
elhullott vaddisznóról köteles legkésőbb az észlelést követő 12 órán belül tájékoztatni a 
vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosultak kötelesek írásban (akár email-ben is) 
bejelenteni minden tudomásukra jutott elhullott vaddisznót 24 órán belül az 
állategészségügyi hatóságnak a tetem fellelési helyének koordinátáinak megadásával, vagy 
részletes helyszín adatokkal, hogy a szükséges mintákat le lehessen venni. Mind a 
bejelentésért, mind a mintavételért anyagi ellentételezés jár. 
Minden, a vadászati hatóságnak bejelentett elhullott vaddisznóból mintát kell venni, 
ellenkező esetben szankciók alkalmazására kerülhet sor. Az ütemterv teljesítéséről szóló éves 
jelentésben feltüntetett elhullott vaddisznónak meg kell jelennie az állategészségügyi 
hatóságnál is (mintavétel). Ennek teljesülését a megyei főállatorvos ellenőrizteti. 
 
A vaddisznóból származó vizsgálati minta lehet frissen lőtt vad estében vér, mandula, hullából 
szervdarab vagy csöves csont, állapottól függően. 
  



25. dia 

 

 

 

A mintavevőnek véralvadékot (elsősorban szívből, esetleg valamely nagyobb érből), továbbá 
mandula mintát kell vennie. A mintavételnél oda kell figyelni arra, hogy a mellüregbe vagy a 
hasüregbe kifolyt vérből nem szabad mintát venni! Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 
a mintának a mintavételtől számított 48 órán belül be kell érkeznie a vizsgálatot végző 
laboratóriumba. 
A mandula helyett beküldött nyirokcsomók, garatdarabok vagy izomcafatok nem alkalmasak 
a vizsgáltra. A képen piros körrel jelöltük a mandulák elhelyezkedését a garatüregben. 
A mintákat a mintavételt követően hűteni kell, de nem szabad lefagyasztani, mivel ez utóbbi a 
vérminta alakalmatlanságát eredményezheti.  
Minden egyes vaddisznó esetében a mintavevőnek mintaazonosító lapot kell kitöltenie 
három példányban, az első (eredeti) példány kíséri a mintákat, egy példányt a kísérő iratot 
(megrendelőt) kitöltő állatorvos, míg az utolsó példányt a vadászara jogosult őrizi meg 
legalább két évig.  
 
 
 

  



26. dia 

 

 

 

Az elhullott állatok lépéből, egy nyirokcsomóból (ha lehetséges, a bélfodri nyirokcsomó), 
mandulából, esetleg a veséjéből kb. 10 gramm nagyságú darab elegendő; egy állatból egy 
gyűjtőedénybe (pl. SARSTEDT mandulavételi pohárba) kerüljön a minta.  
Ha a fenti minták levétele nem lehetséges, teljes csöves csont beküldése is elégséges. A 
lábvég (köröm) nem tartalmaz csöves csontot! A könnyebb mintafeldolgozás végett comb-, 
vagy felkarcsont (piros karikával jelölve) beküldését várjuk. 
 

  



27. dia 

 

 

 

A legfontosabb lépcső természetesen a megelőzés. A lehetőségekhez képest minimálisra kell 
szorítani annak az esélyét, hogy az állatok hozzájussanak bármilyen fertőzési forráshoz. Ebből 
a szempontból kiemelkedő szerepe van az erdőben eldobott ételmaradéknak. A népszerű 
turistaútvonalak mellett naponta ürített hulladéktárolókat kell létesíteni, lehetőség szerint 
olyan kiépítéssel, ami fizikailag meggátolja a vaddisznókat abban, hogy a tartalmukhoz 
hozzáférjenek. Ugyanígy a lakott területre bejáró vadállatokat is meg kell akadályozni abban, 
hogy sikeres kukázó portyákat tudjanak véghez vinni. Az illegális lerakókat fel kell számolni. 
Ezekben nagy eséllyel fordulhat elő a szürke zónából származó szállásadók kommunális 
hulladéka is – így például nem mentes országból származó vendégmunkások ételmaradéka is. 
Ezen országból érkező vadászvendégek esetében is gondot kell fordítani a kockázat 
csökkentésére – különösen, ha az erdőhöz közel szállnak meg, vagy étkeznek (vadászház).  
A területen elhullott vaddisznók tetemét a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani: 
ez részben aktív keresést is jelent (különösen szórók, dagonyák, itatóhelyek környékén), 
illetve hajtások során, másrészt a mások által bejelentett tetemek felkeresését. Nagyon 
fontos, hogy ezekből a maradványokból mintavétel (és persze vizsgálat) történjen az 
ártalmatlanításuk előtt, hiszen a betegség megjelenését nagy valószínűséggel ilyen állatok 
vizsgálatával lehet kimutatni egy területen. Természetes úton a vaddisznó állomány mintegy 
tíz százalékának elpusztulásával számolhatunk évente, - így egy-egy elhullott állat 
megtalálása önmagában nem jelenti azt, hogy a terület fertőzött lenne. Ami talán még 
ezeknél is fontosabb feladat, meg kell akadályozni, hogy a vaddisznók házisertésekkel 
érintkezhessenek: részben a háziállatok zártan történő tartásával, részben a vaddisznók 
távoltartásával. A védő kerítésnek nem csak az állatok áthaladását, hanem az egymással való 
érintkezést (összeszagolását) is ki kell zárnia. A lakott területre bejáró vaddisznók elfogását, 
vagy kilövését nagy hatékonysággal kell végezni, és lehetőség szerint meg kell szüntetni 
azokhoz az attraktív pontokhoz való hozzáférést (kuka, komposzt, stb.), ami a vadállatok 
érdeklődését felkeltve azok természetes viselkedését legyűrve ráveszik az állatokat az 
emberektől és kutyáktól való félelmük feladására.  



28. dia 

 

Vadfarm, vadas kert

 Zárttéri vadtartó létesítmény fenntartásakor 
biztosítani kell, hogy a kerítéssel elzárt területről 
vad önszántából ne juthasson ki, illetve hogy oda 
természetes úton ne jusson be
Tenyészet Információs Rendszer
Nagyvadtartásból származó vad szabad 
vadászterületre nem helyezhető ki.
 Állatszállítás állategészségügyi igazolással
 Nagyvad zárt térből zárt térbe történő szállítását 
a vadászati hatóság engedélyezi.

 

 

A zártan tartott vaddisznó-állomány védelme ugyanilyen fontos. Ezeket az állományokat is 
úgy kell védeni, mintha háziállatok lennének: kettős kerítésrendszerrel, meggátolva a szabad 
és a zártan tartott populációk érintkezését. A vadbefogó nyílásokat zárva kell tartani, és a 
védelmi rendszer épségét rendszeresen ellenőrizni kell. Az élelmiszer-maradékkal történő 
etetés itt is tiltott. A zártan tartott vaddisznó-állományokat be kell jelenteni a Tenyészet 
Információs Rendszerbe. 
A fertőzött vaddisznó a fertőződést követően igen rövid idő alatt belázasodik és láthatóan 
kerüli a mozgást, nem szívesen áll fel - azaz megváltozik a viselkedése, ami a „jó gazda 
szemével” jól észlelhető. Noha az ilyen állatok szállítására értelem szerűen amúgy nem kerül 
sor, mégsem zárható ki, hogy egy egészségesnek látszó állat már hordozza a vírust. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a zártkerti vadak szállításánál az olyan jogszabályi előírások betartásra 
kerüljenek, mint az előzetes szállítási engedély megléte és a szállítást megelőző állatorvosi 
vizsgálat (ez a korlátozás alatt levő területeken vérvizsgálatot is jelent). A vadászati hatósági 
előírások nem engedik meg a zárt térben nevelt nagyvad-állomány szabad vadászterületre 
történő kihelyezését – még azonnali vadászati célból sem. 
 
 

  



29. dia 

 

Magas-,Közepes-, Alacsony kockázatú területek

Vaddisznót szállítani csak azonos kockázatú 
területen belül szabad!

Ettől eltérni a járási főállatorvos
engedélyével, vizsgálatok után lehet.

 

 

Az Országos Főállatorvos határozata alapján alapszabályként vaddisznót szállítani csak azonos 
kockázatú területen belül szabad! Ettől eltérni a járási főállatorvos engedélyével lehet.  
 
Élő vaddisznót a magas kockázatú területen kívülre tilos szállítani. A magas kockázatú 
területen belül is csak a járási hivatal engedélyével szabad élő vaddisznót szállítani. A járási 
hivatal az engedélyt akkor adhatja meg, ha a szállítást megelőző 15 napon belül vett 
alvadásban gátolt vérmintából 5 %-os előfordulás és 95 %-os biztonság mellett végzett 
virológiai (PCR) vizsgálat negatív eredményre vezetett.  
 
Élő vaddisznót a közepes kockázatú területen kívülre tilos szállítani. A közepes kockázatú 
területen belül is csak a járási hivatal engedélyével szabad élő vaddisznót szállítani. A járási 
hivatal az engedélyt, akkor adhatja meg, ha a szállítást megelőző 15 napon belül vett 
alvadásban gátolt vérmintából 10 %-os előfordulás és 95 %-os biztonság mellett végzett 
virológiai (PCR) vizsgálat negatív eredményre vezetett. Az olyan vadaskert vagy vadfarm 
állományát állami kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell számolni, ahol bizonyítást 
nyert, hogy a szállítással kapcsolatos szabályokat megszegték.  
 
A fentiektől eltérően a származási megye főállatorvosa engedélyezheti a közepes kockázatú 
területről alacsony kockázatú területre történő élő vaddisznó szállítást az alábbi feltételek 
teljesülése esetén:  

a) A fogadás helye szerint illetékes megyei főállatorvos előzetesen hozzájárult a 
szállításhoz és a hozzájárulás igazolja, hogy a fogadási helyen biztosított a fogadott 
állomány zárt tartása és megfigyelése (karanténozása).  
b) Engedélyezett vadaskertből történő szállítás esetén a származási helyen 
(vadaskertben) az elszállításra kerülő egyedeket legalább 30 napja zártan tartották, 
továbbá az elszállítást megelőző 15 napon belül minden elszállítandó állat esetében 
egyedi, negatív eredményű virológia (PCR) viszgálatot végeztek.  



c) Engedélyezett és Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) regisztrált vadfarmról 
történő szállításesetén az elszállításra kerülő egyedeket az engedélyezett és TIR 
rendszerben regisztrált vadfarmon legalább 30 napig tartották, és ezek – az elszállítást 
megelőző 15 napon belül – 5 % prevalencia és 95 % biztonság mellett végzett 
virológiai vizsgálata negatív eredményre vezetett.  

 
Az olyan vadaskert vagy vadfarm állományát állami kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve 
fel kell számolni, ahol bizonyítást nyert, hogy a szállítással kapcsolatos szabályokat 
megszegték.  
 
 

  



30. dia 

 

ASP behurcolásának megakadályozása

SCOFCAH

SCOFCAH

 

 

Az ASP-vel nem fertőzött területen a megelőző intézkedéseknek elsősorban a biológiai 
biztonságra kell irányulnia, mint személy- és gépjárműforgalom, telepi létesítmények (rakodó 
rámpa, kerítések, öltözők, irodák), takarmány, víz, alom és hullák ártalmatlanításának 
ellenőrzése. 
A berendezések, eszközök, ruházat, lábbelik, gépjárművek rendszeres és szakszerű 
fertőtlenítése hatékony fertőtlenítőszerrel elengedhetetlen a közvetett vírus-behurcolás 
megakadályozásában. 
Külön ki kell emelni a vadászat során használt gépjárművek, eszközök, ruházat, stb. 
lehetőség szerinti kizárását a házi sertések ellátásával kapcsolatos feladatokból 
(takarmányszállítás, állatszállítás, etetés, stb.) – ennek hiányában a megfelelő fertőtlenítés 
megléte létfontosságú. 
 
 
 
 

  



31. dia 

 

Fertőtlenítési útmutató

Állategészségügyi Szabályzat 18. számú Függeléke

portal.nebih.gov.hu

 

 

A felhasználható hatékony fertőtlenítőszerek jegyzékét a NÉBIH tematikus honlapján lehet 
megtalálni, illetve az Állategészségügyi Szabályzat 18. sz. mellékleteként kiadott Fertőtlenítési 
útmutató tartalmaz információkat a fertőtlenítés elvégzésével kapcsolatban. Kétség esetén 
kérje ki a hatósági állatorvos tanácsát. 
 
 

  



32. dia 

 

Legfontosabb jogszabályok

• Európai Uniós:
– A Tanács 2002/60/EK irányelve (betegség elleni védekezés)

– A Tanács 2002/99/EK irányelve (hús, termék)

– 2014/709/EK Bizottsági Határozat (korlátozások)

• Hazai:
– 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet (ASP védekezés)

– 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (bejelentési kötelezett.)

– 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (Állategészségügyi Szabályzat)

– 2008. évi XLVI. törvény (az élelmiszerláncról)

Valamint az Országos Főállatorvos aktuális határozata (3/2018)

 

 

Az afrikai sertéspestis elleni védekezés, és a betegség felszámolásának szabályait, valamint a 
különböző korlátozásokat több jogforrás is tartalmazza. Tekintettel a betegség által okozott 
kár nagyságára az Európai Unió valamennyi tagállama számára kötelezően betartandó 
korlátozásokat vezetett be, melyeket a 2014/709/EK Bizottsági Határozat hatályos változata 
tartalmaz jelenleg. Ebben a jogszabályban találhatók meg a korlátozás alatt álló területek 
felsorolása is (Magyarországról a magas kockázati besorolású, illetve a fertőzött 
vadászterületek). 
Hazai jogszabályok közül nem csak miniszteri rendeletek és törvényi szintű szabályozás 
tartalmazza a betegség leküzdésére, a bejelentési kötelezettség teljesítésére, vagy a 
járványügyi intézkedésekre vonatkozó szabályokat; vaddisznó állományokkal kapcsolatban az 
Országos Főállatorvos rendelkezései a legrészletesebbek.  
 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1542198989414&uri=CELEX:02014D0709-20180924
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118910.342497
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/OFA+hatarozat_2018_3.pdf/4c99727a-74e1-610a-4f12-9fc0657be57f


33. dia 

 

Fertőzött zóna

Különösen 
ellenőrzött terület

 

 

A betegség vaddisznóban történő megállapítását (a vírus kimutatását) követően a 
kilövés/fellelés helye körül egy fertőzött területet jelölnek ki. Ezen belül egy kisebb, 
úgynevezett különösen ellenőrzött terület kialakítása is megtörténik. Ezeken a területeken – 
különösen a megállapítást követő hónapokban- jelentős vadászati korlátozásokra kell 
számítani, ami nem csak a vaddisznó faj elejtésére vonatkozik. A teljes vadászati tilalom 
feloldását követően a területen történő vadászat személyi feltételeként az állategészségügyi 
szolgálat által szervezett járványvédelmi képzésen való részvételt, és sikeres vizsga 
teljesítését határozta meg az Országos Főállatorvos. 
 
 

  



34. dia 

 

Fertőzött zóna

Magas kockázatú

Közepes kockázatú

Alacsony kockázatú

 

 

A fertőzött zóna körül kockázatbecslés alapján határozzák meg a magas- és a közepes 
kockázati zónákat. Az ezeken kívül eső területeket alacsony kockázatba sorolásuk révén 
semmilyen korlátozás nem érinti. 
 
A kockázati kategóriára tekintet nélkül az egész országban be kell tartani a következőket:  
 

•A vadászatra jogosultak a törvényben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése 
során az ország egész területén kötelesek írásban bejelenteni az állategészségügyi 
hatóságnak minden tudomásukra jutott elhullott vaddisznót. A bejelentést a hulla 
észleléstől számított 24 órán belül kell megtenni és annak tartalmazni kell a hulla 
fellelési helyének földrajzi koordinátáit, vagy a helyszín részletes leírását. A bejelentési 
kötelezettség teljesítése érdekében a vadászatra jogosult területén vadászatot 
folytató minden vadász (de a hajtó is) az általa talált elhullott vaddisznóról köteles 
haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 12 órán belül tájékoztatni a 
vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosultnak írásban kell e kötelezettségre felhívnia 
az érintettek figyelmét. 
•Minden bejelentett vaddisznó hulla esetében biztosítani kell, hogy megfelelő 
mintavétel és mintaküldés történjen az ASP kimutatására, illetve kizárására 
irányuló virológiai vizsgálat céljából.  
•A vadászati évet követően az illetékes megyei kormányhivatalnak minden vadászatra 
jogosult esetében össze kell vetni, hogy a vadászatra jogosult által a vadászati 
hatóságnak jelentett elhullott vaddisznók száma és a megmintázott hullák száma 
meggyezik-e. Ha a két adat között 10 %-ot meghaladó eltérés mutatkozik akkor az 
illetékes kormányhivatal köteles kivizsgálni annak okát. Mulasztás esetén szankció 
(bírság) kiszabására kerülhet sor.  
•Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében azt tapasztalja, hogy a vaddisznó 
mozgása a megszokottól eltérő, bizonytalan, vagy az bágyadtnak tűnik, illetve az állat 



kifejezetten senyvesnek látszik, akkor a vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie az 
érintett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt klinikai tüneteket haladéktalanul 
jelentenie kell a járási hivatalnak. A továbbiakban a vadásznak a járási hivatal 
utasításának megfelelően kell eljárnia.  

 
Közepes és magas kockázatú területeken  
 

•Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítása során a vaddisznók hulláját össze kell 
gyűjteni és 1. kategóriájú melléktermék feldolgozóba kell szállítani. Ha ez akadályba 
ütközik, járási főállatorvos által meghatározott részletes szabályok szerint kell eljárni. 
A diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testét is az elhullott vaddisznókra vonatkozó 
szabályok szerint kell ártalmatlanítani.  
•A vadászterületen az elhullott vaddisznókat a Járási Főállatorvos határozata szerint 
szervezetten kell keresni.  
•Az ASP megelőzése érdekében a vaddisznó állomány gyérítése az illetékes járási 
hivatalnak diagnosztikai célú kilövést kell elrendelnie. Minden vadászatra jogosult 
esetében a vadászati hatóság által az előző vadászati évre jóváhagyott éves tervben a 
kocákra vonatkozó darabszám 30 %-ának megfelelő számú koca és malacokra 
vonatkozó darabszám 25 %-ának megfelelő számú egy év alatti vaddisznó egyedek 
diagnosztikai célú kilövését kell elrendelni minden vadászati évben. A diagnosztikai 
kilövés során az előírt egyedszámok 40%-át szeptember 30-ig kell teljesíteni minden 
vadászati évben. Ezekbe a számokba a vadászatok során a vadászati hatóság által 
jóváhagyott éves terv szerint kilőtt egyedek nem tartoznak bele. A feladat 
végrehajtása során kizárólag egészségesnek látszó vaddisznókat kell kilőni, a 
megszokottól eltérően, bizonytalanul mozgó, vagy a bágyadtnak tűnő, illetve 
kifejezetten senyvesnek látszó és emiatt kilőtt egyedek nem számítanak bele ebbe a 
számba. Minden kilőtt egyedből mintát kell venni. E testek nem használhatóak fel, 
azokat a mintavétel után állami költségre ártalmatlanítani kell.  
•Minden vaddisznót, vaddisznót is tartó vadaskertet és vadfarmot kettős kerítéssel 
kell körülvenni vagy olyan más az illetékes megyei főállatorvos által – a tájegységi 
fővadász véleményének figyelembevételével – elfogadott módszert kell alkalmazni, 
ami kizárja a szabadtéri vaddisznóállománnyal való érintkezést. Ha ez határidőre nem 
történik meg, az állományt állami kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell 
számolni.  

 
A magas kockázati besorolású területen ezen felül: 
 

•Szabadtéri vaddisznó társas vadászatot csak a megyei főállatorvos egyedi engedélye 
alapján lehet tartani. A megyei főállatorvos az engedélyt akkor adja meg, ha azt a 
vadászatra jogosult írásban kéri és a járványügyi követelmények maradéktalanul 
teljesülnek. Az engedély kiadásához a területileg illetékes tájegységi fővadász írásos 
hozzájárulása is szükséges.  
•A területen kilőtt valamennyi vaddisznó teste, vagy annak bármely része csak a 
NÉBIH ÁDI által a véralvadékból elvégzett virológiai (PCR) vizsgálat negatív 
eredményének kézhezvételét követően használható fel. A virológiai vizsgálat céljára a 
vadászatra jogosult megbízottjának véralvadékot (elsősorban szívből, esetleg valamely 
nagyobb érből), továbbá mandula mintát kell vennie. A mintavételnél oda kell figyelni 



arra, hogy a mellüregbe vagy a hasüregbe kifolyt vérből nem szabad mintát venni. A 
virológia vizsgálat negatív eredményének megérkezését megelőzően a magas 
kockázatú területen kilőtt vaddisznók teste a vadászterületet nem hagyhatja el, a 
felhasználás nélkül ártalmatlanításra kerülő testek kivételével.  
•A kilőtt vaddisznók zsigereit a vadászatra jogosultaknak össze kell gyűjteniük állati 
eredetű melléktermék feldolgozóban való ártalmatlanítás céljából. A zsigerek 
ártalmatlanítása csak kivételesen törtéhet helyszíni elásással. Az elásás esetén az 
érintett területet az ASP vírusával szemben hatékony fertőtlenítő szerrel le kell 
locsolni.  
•A szabadon élő vaddisznók állomány fenntartás céljából történő takarmányozása 
tilos, a vaddisznók etetése csak vadászati célból engedélyezett. A vadászati célra 
használt takarmány mennyisége havonta nem haladhatja meg a 10 kg/km2 
mennyiséget, de ez a mennyiségi korlátozás a vaddisznó állomány gyérítése 
érdekében létesített vadbefogók közvetlen környezetére nem vonatkozik. Nagyobb 
erdőtömbök esetében, ha az állomány gyérítés érdekében az szükséges - a megyei 
vadászati hatóság és a tájegységi fővadász javaslatára - a megyei főállatorvos a 
jogosult kérelmére 30 napnál nem hosszabb időtartamra a vaddisznók vadászati célú 
etetésre a 10 kg/km2 mennyiségnél több takarmány felhasználást is engedélyezheti.  

 
 

  



35. dia 

 

 

A korlátozás alatt álló területeken szervezett vaddisznó társasvadászat során 
 
•A testek és a zsigerek szállításra csak a helyben használt gépjárművek használhatóak, 
amelyeket a használat után, a terület elhagyása előtt tisztítani és fertőtleníteni kell. 
•A vendégvadászok saját gépjárművel nem hajthatnak be a vadászatra kijelölt területre.  
•Minden vadászatra jogosult köteles a területén kialakítani egy olyan helyet, ahol a társas 
vadászaton kilőtt vaddisznók zsigerelése történik. Ugyanitt kell kialakítani az ártalmatlanításra 
váró zsigerek gyűjtésnek és tárolásának feltételeit.  
•A kilőtt vaddisznó szállítása a kilövés helyéről a zsigerelés helyére műanyag ponyván 
felemelve vagy csúsztatva (szánszerűen), vagy gépjárművel történjen. Gépjárművel történő 
szállítás esetén a platót műanyag fóliával kell védeni a szennyeződéstől. Zsigerelés kizárólag a 
zsigerelő helyen történhet.  
•A kilőtt vaddisznó megtalálási helyét, teríték és a zsigerelés helyét fertőtleníteni kell, az ASP 
ellen hatékony fertőtlenítő szerrel. 
•A zsigerelés helyére csak a feladatot végző személyek léphetnek be. A zsigerelők részére a 
vadászatra jogosultnak eszközöket és egyszer használatos védőruhát vagy ennek hiányában 
lemosható (fertőtleníthető) műanyag kötényt kell biztosítania. A zsigerelés során minden 
egyedből vérmintát és mandula mintát kell venni laboratóriumi vizsgálat céljára. Az egyszer 
használatos védőruhát használat után össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kell 
kezelni. A zsigereléshez használt eszközöket és kötényt minden használat után fertőtleníteni 
kell és a következő használatig elzárva kel tárolni. A zsigerelést végző személyek a zsigerelés 
helyét kézfertőtlenítést és lábbeli fertőtlenítést, vagy cserét követően hagyhatják el.  
•A zsigereket és a felhasználásra nem kerülő egyedeket az állati eredetű melléktermék 
feldolgozó üzem által biztosított konténerbe kell elhelyezni. Az ilyen testeket és a zsigereket 
az ASP ellen hatékony fertőtlenítő szer oldatával le kell lelocsolni. A konténer őrzéséről 
gondoskodni kell.  
A képen nyíllal jelölt minden pont potenciális fertőzőforrás, melyek ártalmatlanítása vagy 
fertőtlenítése elengedhetetlen.  



36. dia 

 

 

 

Korlátozástól függetlenül mindenképpen javasolt a testek (és zsigerek) szállítására könnyen 
tisztítható és fertőtleníthető szállító edényzetet alkalmazni, mely biztosítja a csepegés-
mentes mozgatást. Ezeket az edényeket kizárólag erre a célra szabad használni, és minden 
használat után az alapos tisztítást követően fertőtleníteni szükséges. 
 
 

  



37. dia 

 

 

 

A vaddisznók vadászati célú etetését úgy kell megvalósítani, hogy az ne a rendszeres etetést 
szolgálja. A hagyományos szórók erre nem alkalmasak, hiszen a többi vadfaj mellett a 
vaddisznó is korlátozás nélkül fér hozzá a táplálékhoz. A vadetetőket úgy kell kialakítani 
(például emelt etető-tálcával, vagy adagoló-berendezéssel), hogy a vaddisznók csak olyan –
korlátozott- mennyiségben férhessenek hozzá a takarmányhoz, ami a vadászati célú 
csalogatáshoz elegendő. A takarmányon kívül erre a célra olyan más csalogató anyagok is 
bevethetők, mint a bükkfakátrány, vagy feromon tartamú kereskedelmi készítmények. 
 
 

  



38. dia 

 

 

 

A képeken az ártalmatlanításra váró testek és zsigerek szakszerű kezelésére láthatunk 
példákat. Törekedni kell a csorgás- és csepegés- mentes tárolásra és szállításra. Meg kell 
akadályozni, hogy a vaddisznók a tárolt állati melléktermékekkel kapcsolatba kerülhessenek, 
és mindig nagy figyelmet kell fordítani a berendezések és a környezet szakszerű 
fertőtlenítésére. 
 
 

  



39. dia 

 

 

 

Az afrikai sertéspestis elleni küzdelemben tehát igen fontos szerep jut a vadgazdáknak és 
vadászoknak. A vaddisznó-populáció akár befogással, akár vadászat útján történő gyérítése, a 
területen található tetemek felkutatása és ártalmatlanítása, a mintavételek biztosítása 
elképzelhetetlen a vadásztársadalom közreműködése nélkül. A betegség terjedésének 
lassításával, vagy korai észlelésével nagyon sok kár előzhető meg. 
 
A felelős és etikus vadászati magatartás ez esetben nem csak elvárható, hanem 
nemzetgazdasági okok miatt megkövetelhető és számon is kérhető. 
 
 

  



40. dia 

 

Hívjon állatorvost, ha 
sertése beteg, vagy 
elhullott!

Csak az jusson az állatok 
közelébe, akinek 
feltétlenül szükséges!

A ruházaton, lábbelin és 
eszközökön levő vírus 
megfertőzheti állatait!

Fertőtlenítsen az állatok 
tartási helyén!

Tartsa távol állatait, az 
almot és a takarmányt a 
vaddisznóktól!

Tartsa zártan sertéseit! 
Szabadban csak kettős 
kerítés nyújt védelmet!

Vadszállításra, vadászatra 
használt járművét mindig 
fertőtlenítse!

Friss, fertőzött területről 
származó zöldtakarmányt 
nem szabad feletetni!

Az ételmaradékot tilos 
feletetni!

A rágcsálók rendszeres 
irtása is csökkenti a 
fertőzés veszélyét!

A házisertés-állományok védelme

 

 

Mindaddig, amíg egy területen csupán a vaddisznó-állomány érintett (fertőzött), addig a 
korlátozások jól körülírt területen tarthatók. Azonban ha a betegséget házisertés-
állományban is megállapítják, sokkal komolyabb, az egész országot sújtó kereskedelmi 
korlátozások lépnek életbe. 
 
Emiatt (is) a legfontosabb annak megakadályozása, hogy a betegség a vaddisznókról a házi 
sertés-állományokba átjusson. 
 

1. Sertésvásárlás előtt mindig konzultáljon állatorvosával. Sertést másik állattartótól, 
vagy állatorvosi ellenőrzés alatt álló állatvásáron is csak a megfelelő szállítási 
bizonylatokkal együtt vásároljon meg. 

2. Ne vásároljon sertéseket ismeretlen személyektől, különösen személygépkocsi 
utánfutókról olcsón eladásra kínált, jelöletlen állatokat. 

3. A megvásárolt sertéseket kb. egy hónapig különítse el saját állományától. 

4. Rendszeresen takarítsa és fertőtlenítse a sertések tartási helyét, az etetésre és 
itatásra használt eszközöket. 

5. Ne keressen fel olyan sertéstartó udvart, ahol az állatok megbetegedtek, még a 
szomszéd, vagy közeli ismerős erre irányuló kérésére sem. 

6. Ha Ön házisertéseket is tartó vadász, akkor kerülje el azt, hogy sertései a 
vaddisznók zsigereléséből / feldolgozásából származó nyesedékhez hozzájussanak. A 
vadászaton használt öltözékét és lábbelijét cserélje le mielőtt sertéseit itatni vagy 
etetni akarja. 

7. Amennyiben a település külterületén tart sertéseket, akkor azok vaddisznókkal való 
közvetlen érintkezését akadályozza meg a kerítés megerősítésével. Vaddisznók által 



megdézsmált takarmányt ne adjon sertéseinek, és a vaddisznók által összetúrt, azok 
ürülékével szennyezett szalmakazlat se használja almozásra. 

8. Állatai megbetegedését, vagy váratlan elhullását mindig jelentse be a településen 
dolgozó állatorvosnak. Elhullott sertései szakszerű ártalmatlanításának módját 
beszélje meg az állatorvossal. 

9. Az Európai uniós és ennek megfelelően a hazai jogszabályok tiltják az állati eredetű 
melléktermékek közé tartozó élelmiszerhulladék (közismertebb néven 
„konyhamoslék”) sertésekkel (vagy más élelmiszertermelő állatokkal) való etetését, 
mivel ez számos fertőzőbetegség terjesztője lehet. Ebből a szempontból különösen 
veszélyesek az autópályák és az országos főutak mellett lévő kamionparkolók 
területéről összegyűjtött, állati eredetű élelmiszerek maradékát is tartalmazó 
hulladékok. A szállodákból, éttermekből, közkonyhákból származó élelmiszer-hulladék 
esetében is fokozott a járványügyi kockázat. Éppen ezért nem csak a jogszabályi 
tilalom, de saját állatállományuk védelme érdekében se etessenek 
élelmiszerhulladékot sertéseikkel! 

10. Ne adjon és ne kérjen kölcsön a sertések ápolásához, ellátásához használt 
eszközöket, szerszámokat. 

11. Kocáit csak olyan tenyészkannal fedeztesse, amelynek a fontosabb fertőző 
betegségektől való mentességét állatorvos igazolja. Ha kocáit mesterségesen akarja 
termékenyíttetni, akkor e feladatra engedéllyel rendelkező személyt (állatorvost, 
nyilvántartásba vett inszeminátort) kérjen meg. 

 
 
 

  



41. dia 

 

Már ennyi is elég a betegség behurcolásához…
 

Összefoglalva az eddigieket: 

Kevés kizárólag állatokat megbetegítő állatbetegség kap olyan komoly médiafigyelmet, mint a 
Kelet-Európában több, mint tíz éve terjedő, a vaddisznó és a házi sertés lázas, vérzéses 
megbetegedését és elhullását okozó afrikai sertéspestis. A felfokozott médiaérdeklődésnek 
köszönhetően nagyon sok információ került a köztudatba már most is, ugyanakkor a 
naprakész és szakmailag helyes információk nem mindig közérthető módon jelennek meg, 
ellentétben a nem feltétlenül megbízható forrásokból származó, érzelmekre ható, 
bulvárosított cikkekkel. Az afrikai sertéspestis pedig sajnos kifejezetten alkalmas arra, hogy az 
újságok címlapjára kerüljön, hiszen hatalmas gazdasági kárt képes okozni a vaddisznó és 
sertésállományokban a nagyarányú elhullás miatt, illetve jelentősek a veszteségek a 
kötelezően elrendelt hatósági intézkedések következtében is. Miután a betegség ellen 
hatékony oltóanyag nem áll rendelkezésre, és a megbetegedett állatok sem gyógykezelhetők, 
kizárólag a megelőzés és a rendkívül szigorú felszámolási intézkedés marad a lehetőségként a 
vadgazda, az állattartó és az állategészségügyi hatóság kezében. 
 
Az Európába is bejutott vírusváltozat nagyon agresszíven támadja a sertésféléket, a 
fertőződést követő néhány napon belül az állatok belázasodnak, szívesen elfekszenek, és egy 
héten belül látható kondíció-romlás nélkül elpusztulnak. Annak az esélye, hogy beteg állat 
véletlen szállításával terjedne a betegség nem túl jelentős, mivel nagyon rövid a lázas, 
bágyadt állapotot megelőző időszak a fertőződést követően. Fertőzött állományból a 
betegség továbbhurcolásának ugyanakkor nagyon is komoly esélye van a fertőzésközvetítő 
anyagok (szállítójármű, ruházat, trágya, takarmány. stb.) mozgatása során, mivel a vírus a 
környezetben nagyon sokáig –akár hónapokig is- fertőzőképes maradhat. Ez a nagy ellenálló-
képességű vírus szerencsére a forgalomban levő –különösen zsíroldó természetű- 
fertőtlenítőszerekkel (melyek listája a NÉBIH honlapján megtalálható), illetve a hőkezeléssel 
könnyen elpusztítható. 
A fertőzés terjesztésében kétséget kizáróan az emberi tényező a legjelentősebb veszélyforrás.  
  



A jelenleg járványmenet során egyértelműen a nagy utak mentén terjedt a betegség (K. 
Depner, FLI). Mondhatnánk úgy is, hogy az emberi közreműködés nélkül a vírus nem lenne 
ilyen sikeres, nem lenne képes ilyen hatalmas területen természetes körülmények között 
ilyen rövid idő alatt terjedni. A fő veszélyforrás mindig a sertésekből készült nem kellően 
hőkezelt termékek illegális kereskedelme, illetve személyforgalomban történő tiltott 
szállítása. Mivel a betegség ez emberre teljesen veszélytelen, kárenyhítési céllal az egyébként 
jó kondíciójú állatokat feldolgozzák, akár friss tőkehúsként, akár fagyasztva, vagy füstölt 
áruként értékesítik, vagy saját fogyasztásra használják fel. Sem a fagyasztás, sem a füstölés 
vagy a szárítás (szalámi, kolbász, sonka, szalonna, stb.) nem pusztítja el a vírust: fagyasztott 
húsban évekig, de a füstölt termékekben is hosszú hónapokig fertőzőképes maradhat. A 
feldolgozás során keletkező hulladékok (különösen a vér), a termékek előállításához, 
szállításához használt eszközök szintén hetekig okozhatnak bajt, de még a fertőzött húsból 
készített élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagok (csomagolás, papír, műanyag eszközök 
stb.) felületén megtapadó vírusok is alkalmasak a kór továbbhurcolására. A legfontosabb 
feladat tehát annak megakadályozása, hogy ezekkel az anyagokkal, termékekkel a házi-, vagy 
vaddisznó kapcsolatba kerülhessen.  
 
Hasonlóan fontos annak meggátlása, hogy a házi sertésállományok, illetve a zártkerti 
vaddisznóállományok bármilyen kontaktusba kerülhessenek a vadon élő vaddisznó-
populációval. Olyan kerítésrendszert (dupla, vagy villanypásztorral kombinált kerítés) kell 
kialakítani, ami képes megakadályozni nemcsak az állatok átjárását, de még az 
„összeszaglászás” lehetőségét is kizárja. Tilos a zártan tartott vaddisznókat a szabad 
vadászterületre kihelyezni. Az állatok zárt állományok közötti szállítása is csak engedélyezett 
módon (a vadászati hatóság engedélyével, állategészségügy igazolással, regisztrált 
tenyészetek között, erre a célra engedélyezett gépjárművel) lehetséges. Az állategészségügyi 
szabályok megsértésével tartott, szállított állatok után állami kártalanításra nincs 
lehetőség, viszont a szabályok megsértése bírság kiszabását eredményezheti. 
 
Az afrikai sertéspestis elleni védekezés fontos eleme az a szűrővizsgálati rendszer, melyet 
párhuzamosan alkalmaznak klasszikus sertéspestis elleni védekezéssel. A vaddisznó 
állományok kilövéssel való ritkítása fontos eleme az ASP terjedése megakadályozásának. Az 
ún. aktív szűrővizsgálat során a Járási Főállatorvos által vadászatra jogosultanként évente 
előre meghatározott számú, rendes vadászat során kilőtt vaddisznó mandula- és vérmintáját 
kell laboratóriumba küldeni –a sikeres mintavételért anyagi ellenszolgáltatás jár minden 
évben. A passzív szűrővizsgálat során az összes elhullva talált, vagy betegség gyanúja miatt 
kilőtt vaddisznó diagnosztikai vizsgálatát kötelező elvégezni. Ha a vadász az általa megfigyelt 
vaddisznó esetében azt tapasztalja, hogy a vaddisznó mozgása a megszokottól eltérő, 
bizonytalan, vagy az állat bágyadtnak tűnik, akkor a vadásznak diagnosztikai célból ki kell 
lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt klinikai tüneteket haladéktalanul 
jelentenie kell a járási főállatorvosnak. 
  



 
Az Országos Főállatorvos 3/2018 számú határozata (mely szintén megtalálható a NÉBIH 
tematikus honlapján) előírja, hogy a vadászatra jogosult területén vadászatot folytató minden 
vadász az általa talált elhullott vaddisznóról köteles legkésőbb az észlelést követő 12 órán 
belül tájékoztatni a vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosultak kötelesek írásban (akár 
email-ben is) bejelenteni minden tudomásukra jutott elhullott vaddisznót 24 órán belül az 
állategészségügyi hatóságnak a tetem fellelési helyének koordinátáinak megadásával, vagy 
részletes helyszín adatokkal, hogy a szükséges mintákat le lehessen venni. Mind a 
bejelentésért, mind a mintavételért anyagi ellentételezés jár. 
 
Az elhullott állatok lépéből, egy nyirokcsomóból (ha lehetséges, a bélfodri nyirokcsomó), 
mandulából, esetleg a veséjéből kb. 10 gramm nagyságú darabok elegendőek; egy állatból 
egy gyűjtőedénybe (pl. SARSTEDT mandulavételi pohárba) kerüljön a minta. Ha a fenti minták 
levétele nem lehetséges, teljes csöves csont vagy szegycsont beküldése is elégséges. A lábvég 
(köröm) nem tartalmaz csöves csontot! 
 
 

  



42. dia 
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Az afrikai sertéspestis megelőzése –és szükség esetén leküzdése- nem valósítható meg tehát 
valamennyi érdekelt (vadászatra jogosult, állattartó, állategészségügyi hatóság) 
felelősségteljes együttműködése nélkül. A hírekből visszaköszönő fenyegetettség valós, nem 
szabad alábecsülni ezt a betegséget, mert például a tavalyi évben több, mint tízszer annyi 
állat elpusztulásáért volt felelős a világon, mint a leginkább rettegett ragadós száj- és 
körömfájás. Ugyanakkor túlmisztifikálni sem szerencsés a kórt, mivel természetes úton 
(vaddisznó-populáción belül állatról állatra) jól követhető sebességgel és módon terjed 
csupán. Ha az emberi felelőtlenséget ki tudnánk zárni, a korai észleléssel és időben történő 
beavatkozással a betegség jól körülhatárolható keretek között tartható.  
 
További információkét keressék a járási, vagy megyei állategészségügyi hatóságot, vagy a 
Nébih információs oldalát: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis . 
 
 
 

 

http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

