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Tisztelt Elnök Úr!
Egy a közelmúltban a főváros területén történt, Ön előtt is ismert esemény által megvilágított
problémára hívom fel Elnök Úr figyelmét és kérem szíves közbenjárását és hathatós
segítségét.
A fent említett eset 2021. június 13-án történt, amikor is a Pilisi Parkerdő Zrt. lakossági
bejelentést kapott, hogy az 571950 kódszámú vadászterületen (Budapest 2. kerület, Rend
utca) – még a világos órákban – támolygó vadmalacot észleltek. Az erdészet munkatársa rövid
időn belül a megadott helyszínre érkezett, ahol közölték vele, hogy egy állatvédő az állatot
gyógyítás céljából állatorvoshoz vitte. Az állat további sorsáról információval nem
rendelkezem.
Az állategészségügyi szolgálat számára napjaink egyik legnagyobb kihívása a vaddisznókban
jelen lévő afrikai sertéspestis elleni védekezés. A 2/2020. számú országos főállatorvosi
határozattal kiadott Mentesítési Terv minden érintettre vonatkozóan részletesen szabályozza
a megelőzéssel, védekezéssel kapcsolatos feladatokat. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a
lakosság, beleértve a városlakók és az erdőt járó túrázók, szintén tisztában legyenek a
betegség veszélyeivel. Számukra a legfontosabb üzenetünk, hogy ha vaddisznó hullát vagy
beteg állatot látnak, találnak, akkor ahhoz ne nyúljanak, hanem értesítsék a vadászatra
jogosultat vagy az állategészségügyi szolgálatot.
Ennek ellenére a jövőben is bármikor előfordulhat olyan eset, hogy valaki a beteg állatot
magához veszi és próbálja „megmenteni”. Ez sem afrikai sertéspestis, sem egyéb betegség
szempontjából nem elfogadható, hanem nagy kockázattal járó aggályos út.
A jelenlegi járványügyi helyzetben minden rendellenesen viselkedő (nem egészséges)
vaddisznót afrikai sertéspestis szempontjából fertőzöttségre gyanúsnak kell tekintenünk. Ha
szolgáltató állatorvoshoz ilyen állatot szállítanak be vagy kérik tőle az állat ellátását, a
gyógykezelést meg kell tagadnia.
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Ebben az esetben a bejelentési kötelezettség alá vont betegségre vonatkozó szabályok szerinti
jelentési kötelezettség áll fenn, azaz a hatósági állatorvost haladéktalanul értesítenie kell, s a
továbbiakban az ő utasítása szerint kell eljárni.
A klinikai tüneteket mutató vaddisznókat le kell ölni és belőlük az ASP, illetve KSP kizárására
irányuló virológiai vizsgálatra mintát kell küldeni a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság laboratóriumába.
Kérem, szíveskedjen felhívni – megyei szervezeti egységein keresztül – valamennyi
szolgáltató állatorvos figyelemét, hogy amennyiben beteg, befogott vaddisznó
gyógykezelésére kap felkérést, értesítse a hatósági állatorvost, és a fentiekről tájékoztassa a
megkereső személyt, vagy szervezetet is.
A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Budapest,
dr. Vajda Lajos
igazgató főállatorvos
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