
Közös érdek 
 

Állategészségügyi helyzetkép 
 
A magyar állattenyésztés egyik komparatív előnyének szoktuk emlegetni a nemzetközi 
összehasonlításban is jónak mondható állategészségügyi helyzetet. E témával 
kapcsolatban Dr. Nemes Imrével, a NÉBIH elnökhelyettesével beszélgettünk.  
 
Magyarország szarvasmarha állományát TBC mentesnek ismerte el 2014-ben az OIE. 
Mit kell erről tudni, milyen gyakorlati előnyei vannak már (a gazdákra nézve) és mikor 
jelenik meg az ezzel kapcsolatos jogszabály? 
 
A szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló új jogszabály szakmai része elkészült, 
már csak a kodifikáció van hátra. Az új jogszabály szerint az éves ellenőrző vizsgálatok során 
6 hetes helyett 12 hónapos állatokat kell csak megvizsgálni. Továbbá az állattartó kérelmére 
engedélyezhető, hogy bizonyos feltételeknek megléte mellett, az ellenőrző vizsgálatok 
kétévente történjenek. Belföldi vagy közösségi szállítás esetén a mentes állományból nem kell 
majd a szállított egyedeken tuberkulin vizsgálatot elvégezni. 
 
Az IBR mentesítés 2002 óta folyik Magyarországon. Álláspontunk szerint – amit évek 
óta igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni - a mentesítési program akkor 
lesz sikeres, ha a nem mentes tenyészeteknél a támogatások alapfeltételéül szabjuk a 
programhoz való csatlakozást. A Nébih álláspontja ezzel kapcsolatban mi és hogyan 
látja az IBR mentesítés helyzetét? 
 
Minden ellenkező híresztelés ellenére az IBR mentesítési programhoz való csatlakozás 
kötelező, tehát nem önkéntes alapon zajlik. A program sikeres megvalósítását több tényező 
hátráltatja: 
 

• Minden fertőzött állat, látens vírushordozó marad élete végéig. Ha ezek az állatok 
stressz helyzetbe kerülnek (pl. vemhesség, szállítás, vásár, kiállítás stb..) az 
idegsejtekben megbújó vírus reaktiválódhat, a hordozó állatok vírusürítővé válva más 
állatokat fertőzhetnek. 

• Az IBR elsősorban gazdasági kártételű betegség, melynek jelentősége a drasztikus 
tünetek, elhullások hiányában könnyen alábecsülhető. 

• A betegség nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, a rendelet nem írja elő a 
fertőzött állatok eltávolításának kötelezettségét, így az állategészségügyi szolgálat nem 
rendelkezhet azok levágatásáról. Annak, aki mégis eltávolítja ezeket az állatokat, 
kártalanítás nem fizethető. 

• Mivel a rendelet semmilyen szankciót nem alkalmaz, így nem ösztönöz a mentesítés 
minél előbbi befejezésére, 

• A rendelet nem veszi figyelembe a tejelő-, valamint a hízómarha állományok, ezen 
belül az őshonos fajták (bivaly, szürke marha) tartási körülményei közötti kiemelkedő 
különbségeket. 

 
A program mihamarabbi sikeres befejezését az alábbi lépések segíthetnék elő: 

 
• A fertőzött egyedek adott időn belül az állományból történő eltávolításának 

kötelezettsége és a levágott egyedej után a gazdák kártalanítása. 
• A belföldi szállításoknál egyedi IBR vizsgálat előírása. 



• A mentesítési program uniós szintű elismertetése.  
• A mentes és fertőzött telepek státuszának folyamatos ellenőrzése. 
• A járványvédelem fokozása. 

 
2013-as adatok szerint az összes szarvasmarhának mintegy 2/3-a található fertőzött telepen, 
azonban az elvégzett összesen 122 842 ELISA vizsgálatból 7 025, vagyis 5,71% bizonyult 
pozitívnak. Ez azt jelenti, hogy a fent említett lépésekkel 5 éven belül elérhető lenne hazánk 
IBR mentes státusza. Ezért kiemelten fontos az állattartók, állatorvosok közös munkája, a 
gazdák tájékoztatása, amelyben a MÁSz eddig is aktív szerepet vállalt.  
 
Az IBR mentesítés mellé javasoltuk elindítani (amint azt Németország és Franciaország 
egyes területein már elkezdték) a BVD mentesítést is. Ezzel kapcsolatban mi az Ön 
álláspontja? 
 
A szarvasmarhák vírusos hasmenése (BVD) az IBR-hez hasonlóan elsősorban gazdasági 
kártételű betegség és ez sem tartozik bejelentési kötelezettség alá. Az IBR-től eltérően 
azonban a BVD leküzdésére vonatkozó részletes előírásokat tartalmazó jogszabály jelenleg 
nem létezik. Jogi szabályozás hiányában országos mentesítési programot előírni nehéz lenne. 
A BVD elleni mentesítési program első lépése lehet egy úgynevezett alulról induló 
kezdeményezés, melyben szarvasmarhákat összefogó szervezetek kidolgozzák a mentesítési 
program alapelveit, és azt a tagjaira nézve kötelezővé teszik. Természetesen ebben az 
Állategészségügyi Hatóság kész segítséget nyújtani.  
 
Mi a helyzet kéknyelv ügyben ma Magyarországon és mire számíthatnak még a gazdák 
ebben az évben? 
 
A 1266/2007/EK rendeltével összhangban meghozott korlátozó intézkedések célja a járvány 
további terjedésének megakadályozása. Természetesen ezek az intézkedések jelentősen 
befolyásolják az élőállat kereskedelmet és a tenyészállat kiállításokat, de a betegség ellen 
immunizált állatok határozott előnyt élveznek nem immunizált társaikkal szemben, főleg 
állatszállításkor. A jelenlegi járványügyi helyzet, kedvező. 2015-ben nem volt újabb kéknyelv 
kitörés Magyarországon, így a korlátozás alá vont területek mérete nem változott. Ennek 
ellenére nem zárható ki, hogy a betegség tovább terjed az év második felében. Az új kitörések 
megjelenésével újabb területek kerülhetnek korlátozás alá. Feltételezhető, hogy ebben az 
esetben a védőzónák mérete növekedni fog, míg a mentes területek meg fognak szűnni. A 
vektormentes időszak pontos kezdetét jelenleg nem lehet megállapítani, de tavalyhoz 
hasonlóan késő ősz és kora tél közé tehető. A fennmaradó mentes területek védelme 
érdekében és a betegség továbbterjedésének megakadályozása miatt az új kitörések körüli 20 
km sugarú körben minden fogékony állat immunizálásra kerül állami költségre. A korlátozás 
alá vont területeken engedélyezett a fogékony állatok vakcinázása, amire állami támogatás 
igényelhető. A betegség terjedésének esélye miden egyes vakcinázással csökken. 
 
A sertés PRRS mentesítés állapotáról kaphatnánk egy rövid tájékoztatást? 
 
A 2014. év végi adatok szerint Magyarország 444 nagylétszámú sertés tenyészállományának 
ötöde, a kislétszámú állományoknak 3,6 %-a PRRS fertőzött. 2014-ben a Sertés Stratégia 
keretében Nemzeti PRRS Mentesítési Programot indítottunk el. A mentesítési program 
elsődleges célkitűzése Magyarország PRRS mentességének elérése 2020-ra. Első lépésben 
szerológiai vizsgálatokkal fel kellett mérni a fertőzöttség országos elterjedtségét, majd 
virológiai metódusok segítségével azonosítani az előforduló PRRSV törzseket. A mentesítés 



legmegbízhatóbb, de legdrágább módja az állománycsere. Az ország összes fertőzött 
állományának egy időben történő mentesítése több szempontból (az állami kártalanítás 
nagysága, a hiányzó tenyész- és hízóállatok pótlása) sem volt megoldható. A mentesítési 
program ezért regionális alapon került megszervezésre, 2020 mint végső dátum 
megjelölésével. A Mentesítési Bizottság ezen adatokra alapozva dolgozta ki a gyakorlati 
végrehajtás előírásait tartalmazó PRRS Nemzeti Mentesítési Tervet, melyben a program első 
fázisában az a hat megye (Borsod-Abaúj- Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád, 
Zala, és Vas) került kijelölésre, amelyekben a fertőzöttség mértéke lehetővé teszi viszonylag 
kis számú állomány újratelepítése árán a mentesség elérését. 2014. december 10-én a 
mentesítés alá vont terület kiterjesztésre került Baranya, Somogy, Fejér, Pest, Tolna, 
Komárom-Esztergom és Hajdú-  Bihar megyékre. Hajdú-Bihar megye mentesítése a jelentős 
állatlétszám és a fertőzött kocák száma (22 000) miatt három egymást követő fázisban 
történik meg, esetükben a folyamat 2018-ban ér véget. Mára az ország csaknem összes 
kislétszámú állománya mentesült a betegségtől. Zala, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Nógrád megyékben a nagylétszámú állományok is elérték a mentes státuszt, ennek 
megfelelően ezen első négy megye mentessé nyilvánítása a NÉBIH által megtörtént. Vas 
megye előreláthatólag ez év szeptemberére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pedig ez év 
novemberére éri el a mentes státuszt. 2016. június 30-ra várhatóan további négy megye 
(Baranya, Tolna, Pest, Fejér) mentesítése fog befejeződni, ami azt jelenti, hogy két és fél év 
alatt tíz megyét, tehát az ország területének felét sikerül PRRS mentessé nyilvánítani.  
 
Juhokra, kecskékre vonatkozóan van-e valami időszerű hír az állategészségügy 
területén? 
 
Juh és kecske félék vonatkozásában a fertőző szivacsos agyvelő bántalmak (TSE) megelőzése 
és leküzdése terén történtek előrelépések. 2014-ben Magyarország megkapta a „BSE 
elhanyagolható kockázati státuszt” a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivataltól (OIE). A státusz 
elnyerésének első a gyakorlat számára is pozitív hozadéka, hogy az Európai Bizottság 2015. 
augusztus 5-től hatályba lépő rendelete szerint, az elhanyagolható kockázati besorolású 
országokból származó szarvasmarhafélék vágásakor a vágóhidakon elkülönítendő különleges 
veszélyt jelentő anyagok (SRM) köre szűkült. Ez könnyebbséget jelent az állati 
melléktermékek kezelése során. A kedvező besorolás ellenére továbbra is gondot jelentenek 
juh és kecskék esetén az Unió által előírt kötelező TSE mintaszámok teljesítése, ez évente 
10 000 elhullott és 10 000 rendes vágott juh mintát jelent. A mintaszámok alulteljesítése miatt 
Magyarország TSE monitoring programjának pénzügyi támogatását az Unió már több 
alkalommal csökkentette. Fontos, hogy az állattartók a jogszabályokban előírt 
kötelezettségüket teljesítsék, vagyis jelentsék az állatorvosoknak, ha juhuk vagy kecskéjük 
elhullik. 
 
A lovak fertőző kevésvérűségével kapcsolatban idén, a jelentőségénél jóval nagyobb 
hírverést csaptak. Mi a helyzet ma? Minden visszaállt a régi kerékvágásba, ill. milyen 
intézkedéseket hozott a Nébih a helyzet normalizálása és újabb esetek 
megakadályozására? 
  
Az idei évben a lovak fertőző kevésvérűségének járványügyi helyzetéről fokozott az 
érdeklődés az érdekeltek, a szakmai szervezetek és a sajtó részéről egyaránt. Ezen 
körülmények ugyan növelik a mintavételi fegyelmet, azonban sajnálatos módon 
hozzájárulnak az indokolatlan aggodalom fokozódásához is. Az utóbbi folyamat negatív 
következményekkel jár a magyarországi lovas rendezvények szervezésére, illetve a magyar 
lovasok nemzetközi részvételét is nehezíti, noha szakmai és hivatalos oka nincs a túlzott 



korlátozások bevezetésének. A lovak fertőző kevésvérűségének gyanújáról a „nagy port 
kavart” üllői esettel kapcsolatban az értesítést a hatóság a NÉBIH-ÁDI Nemzeti Referencia 
Laboratóriumtól kapta március 9-én, miután kiderült pozitív minta került beküldésre. Idén 
eddig összesen 12 ló esetében állapították meg a fertőzést. Az üllői klinikán elaltatott beteg 
lóhoz kapcsolódik további 5 ló fertőződése, míg a másik 6 esetet földrajzilag is elkülönült 
esetnek kell tekinteni. További 4 állat fertőzöttségre gyanús státuszban van. Az új esetek 
felderítése nem a járványveszély növekedésének következménye, hanem a tavalyi évhez 
képest 30 %-kal megnövekedett vizsgálatoknak (első félévben több mint 20 ezer ló került 
vizsgálatra). Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete (MLGYÁE) és a NÉBIH által 
alapított munkacsoport elkötelezett annak érdekében, hogy a jövőben a lehető legmegfelelőbb 
intézkedéseket hozza, illetve a legjobb tájékoztatási rendszert alakítsa ki a magyar lóállomány 
egészsége és a betegségek megelőzése érdekében. Szigorítottunk az ellenőrző vizsgálatok 
rendjén. 2015 júniusától a fertőzött állatok tartási helye körül 3 km sugarú körben kötelező 
állami költségen az összes fogékony állatot bevizsgáltatni. A történtek felhívták a lovas 
társadalom figyelmét arra, hogy a szűrővizsgálatok és a lovak azonosítása nemcsak a 
versenysportban résztvevők érdeke, hanem minden lótartóé. A legnagyobb veszélyforrást az 
azonosítatlan, ismeretlen egészségügyi státuszú állatok jelentik. A szűrés elvégzéséhez a 
visszaélések elkerülésének érdekében az állatokat azonosítani kell. Ezért a hatóság és a 
Magyar Lótenyésztők Szövetsége kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az országban az összes 
lóféle rendelkezzen a jogszabályban előírt (110/2013. Korm. rendelet) egyedi azonosításra 
alkalmas lóútlevéllel. Lovas rendezvényen csak egy évnél nem régebbi takonykórra és fertőző 
kevésvérűségre negatív szűrővizsgálati eredménnyel, egyedi azonosító okmánnyal rendelkező 
ló vehet részt. A rendezvények helyét, idejét a területileg illetékes kormányhivatalnak 
előzetesen be kell jelenteni, továbbá a megfelelő dokumentumok és vérvizsgálati eredmények 
nélkül ló nem kerülhet be a rendezvény helyszínére. A kötelező szűrő vizsgálatok 
elvégzéséhez támogatás is igényelhető 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján. A betegség 
szempontjából fertőzött területnek számító Romániából és az Unión kívüli harmadik 
országokból származó lófélék behozatalára vonatkozó előírásokat külön jogszabályok írják le 
(2010/346/EU).  
 
Hírlik, hogy az EU Bizottsága „elkaszálta” az élelmiszerlánc biztonsági díjat, azaz 
vizsgálatot indított és ennek lezárásáig megtiltotta a progresszív adókulcsok 
alkalmazását. Kérem röviden tájékoztassa olvasóinkat miről is van szó és hogyan érinti 
ez a Nébih munkáját és a termelők mindennapjait? 
 
Az EU Bizottság a sávos felügyeleti díj kapcsán ún. mélyreható vizsgálatot indít, hogy 
részletesen feltárja, van-e a progresszív mértéknek versenytorzító hatása. Ennek lezárultáig 
felszólította Magyarországot, hogy a sávosan emelkedő kulcsok alkalmazását függessze fel. A 
NÉBIH honlapján is elérhető az a hirdetmény, mely szerint az ebbe a díjkategóriába tartozó 
piaci szereplőknek egyelőre nem kell megfizetniük július 31-i határidőre a felügyeleti díjat. 
Fontos azonban tudni, hogy a sávos felügyeleti díj kizárólag a napi fogyasztási cikkeket áruló 
üzleteket érinti, a más tevékenységek (többek között az állattenyésztés) árbevétele alapján 
fizetendő, a korábbi évekhez képest változatlanul 0,1%-os mértékű felügyeleti díjra az EU 
Bizottság felfüggesztő döntése nem vonatkozik. A sávos felügyeleti díj alkalmazásának 
felfüggesztése a NÉBIH-nél, illetve a megyei kormányhivataloknál bevételkiesést jelent, 
melynek pótlása feltétlenül szükséges, ennek konkrét kidolgozása még folyamatban van. 
 

Wagenhoffer Zsombor 


