
Tájékoztató a vaddisznók afrikai sertéspestis (ASP) monitoring vizsgálatának 

folytatásáról! --- 2014. szeptember 

 

Az afrikai sertéspestisről (ASP) és a vadászatra jogosultak feladatairól a Vadász Hírmondó 

2014. májusi számának 13-14. oldalain színes fényképekkel illusztrált rövid tájékoztatót 

jelentettünk meg. Az ASP járványügyi helyzete Kelet-Európában és a Baltikum térségében az 

elmúlt hónapokban sem javult, ezért a betegség közép-európai megjelenésének kockázata nagy. 

A nyár folyamán az Európai Unió tagállamai közül Lengyelországban, Lettországban és 

Litvániában a betegség számos kitörését észlelték vaddisznókban és házi sertésekben is. 

 

Az ASP Nemzeti Szakértői Csoport értékelése alapján megyénk az ASP szempontjából 

fokozott kockázatnak kitett területnek minősül, ezért a NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Elnökhelyettesének 02.3/2379/2014. számú utasítása értelmében 2014. 

szeptember elejétől az elejtett vaddisznók ASP betegségre irányuló monitoring jellegű 

laboratóriumi vizsgálatát folytatni kell. A vizsgálatok a vadászatra jogosultak részére 

térítésmentesek. 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi 

Igazgatósága (a továbbiakban: megyei állategészségügyi hatóság) az érintett vadászatra 

jogosult társaságok részére augusztus végén közigazgatási határozatban rendelkezett a vér- és 

mandulaminták gyűjtésének kötelezettségéről. A mintavétel csak az elejtett vaddisznók egy 

meghatározott létszámára vonatkozik. Azoknak a vadásztársaságoknak nincs az elejtett 

vaddisznókat érintő mintavételi kötelezettsége, amelyek a megyei állategészségügyi hatóságtól 

nem kaptak határozatot.  

Ismételten felhívjuk a vadászatra jogosultak figyelmét a Vadász Hírmondó 2014. májusi 

számának 14. oldalán felsorolt teendőkre, amelyek az ASP korai felismerése és behurcolásának 

megelőzésre érdekében szükségesek. 

 

Hangsúlyozni kell, hogy a 2008. évi XLVI. törvény 63.§ (1) bekezdés ag) alpontja, a 194/2008. 

(VII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) - (4) bekezdései és 5. számú melléklete értelmében a kötelező 

mintavétel nem, illetve nem megfelelő számban való teljesítése, továbbá az elhullott, vagy a 

betegség tünetei miatt kilőtt vaddisznók ASP-re irányuló laboratóriumi vizsgálatának 

elmulasztása élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását vonja maga után, amelynek minimális 

összege, jelen esetben 90.000 ezer forint. Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság ismételten 

kiszabható. 

Az ASP monitoring program fegyelmezett végrehajtása nem csak állategészségügyi, hanem 

vadászati és vadgazdálkodási érdek is! Ezért a megyei állategészségügyi hatóság kéri és elvárja 

az érintett vadászatra jogosult társaságok együttműködését.  
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