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Mint az bizonyára Ön előtt is ismert, a magyarországi vaddisznóállományban 2018 óta jelen
van egy nagy gazdasági kárral járó, vírus okozta fertőző betegség, az afrikai sertéspestis (a
továbbiakban, mint ASP). A vírusra Európában a vaddisznón kívül a házisertés is fogékony.
Hazánkban idáig kizárólag vaddisznókban mutattuk is az ASP vírusát. A házisertésállományok további megvédése, valamint a vadállomány ASP vírustól való mentesítése –
hatásos vakcina hiányában – csak szigorú járványügyi/igazgatási intézkedésekkel és
jelentős anyagi áldozatok árán, több évig tartó következetes munkával lehetséges. A sikeres
védekezéshez és felszámoláshoz elengedhetetlen intézkedéseket és előírásokat az Országos
Főállatorvos által kiadott mentesítési terv tartalmazza, mely szabálygyűjtemény a belterületen
történt vaddisznóelejtésről is rendelkezik.
A mentesítési terv alapján belterületen történő (vaddisznó) kilövés esetén minden esetben
értesíteni kell az illetékes vadászatra jogosultat. Ha a kilövést végrehajtó a mintavételre és a
test ártalmatlanítására vonatkozóan nem rendelkezik aktív közreműködésre kötelezéssel, akkor
az illetékes vadászatra jogosultnak gondoskodnia kell a mintavétel és az ártalmatlanítás
végrehajtásáról. A feladatra aktív közreműködésre kötelezettet a feladat elvégzéséért állami
kártalanítás illeti meg.
Tudomásunk szerint az önkormányzatok a vaddisznók belterületen történő elejtésével,
elfogásával rendszeresen olyan személyeket bíznak meg, akik nem állnak kapcsolatban az
illetékes vagy szomszédos vadászatra jogosulttal. Ebből kifolyólag annak is jelentős a
kockázata, hogy nem tartják be az előírt járványvédelmi szabályokat sem.
Kérem, hogy a belterületi vadelejtéssel kapcsolatban az Ön által irányított önkormányzattal
szerződésben álló valamennyi személyt a fenti kötelezettségükről tájékoztatni, annak
végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. Ezáltal elősegítve a betegség korai felismerést, a
járvány terjedésének megakadályozását és a vaddisznóállomány mentesítését.
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A belterületen elejtett vaddisznótest további felhasználásának lehetőségét vagy
ártalmatlanításának szükségességét az adott terület kockázati besorolására vonatkozó szabályok
határozzák meg, mely információk szintén elérhetők a mentesítési tervben.
Amennyiben további tájékoztatás szükséges, állok szíves rendelkezésére az ojk@nebih.gov.hu
e-mail címen.
Tájékoztatom, hogy az ASP-vel kapcsolatos minden további tudnivaló és friss információ
elérhető a Nébih tematikus honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis).
Budapest,
Üdvözlettel:

dr. Vajda Lajos
igazgató főállatorvos
Országos Járványvédelmi Központ
vezető
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