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A kórokozó és a betegség 

• A madárinfluenza vírusa az Orthomyxoviridae család 
Influenzavírus nemzetségébe tartozó burkos RNS-vírus. 
Felületén enzimek találhatók: haemagglutinin (H) és 
neuraminidáz (N). A magas virulenciájú törzsek az A 
csoportba, a H5 vagy H7 szubtípusokba sorolhatók. 

• A szegmentált RNS replikálódása során 
antigén csuszamlás vagy 
antigénsodródás könnyen létre jöhet, 
amely új vírustörzsek kialakulásához 
vezethet.  
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• Az alacsony patogenitású vírustörzsek (LPAI) vadon 

élő, vonuló vízimadarakban világszerte előfordulnak, 

így azzal fertőzhetik a baromfiállományokat 

• Az alacsony patogenitású törzsek általában 

szubklinikai tünetekkel járó megbetegedéseket 

okoznak, így gyakran észrevétlenek maradnak 

• Egyes LPAI törzsek bizonyos fajokba kerülve erősen 

patogén vírusokká (HPAI) alakulhatnak,  melyekre 

meghatározott védekezési stratégia vonatkozik 

A kórokozó és a betegség II. 
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A kórokozó és a betegség III. 

• Elsősorban házityúk és pulyka betegszik meg, de 
minden madárfaj fogékony. A vadon élő 
vízimadarak a vírus rezervoárjai.  

• Elsősorban bélsárral, de aerogén úton is terjed. 

• Fertőzött takarmány, ivóvíz, felszerelés, ruha is 
terjesztheti a vírust. 

• Baromfiállományokat vadon élő vízimadarak 
fertőzhetnek. Keltetői fertőzés is előfordulhat.  
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A kórokozó és a betegség IV. 

• Általánosan: a madarak bágyadtak, étvágytalanok, nem szívesen 

mozognak, hasmenés 

• sok esetben a légzőszervi tünetek megjelenése előtt az állat elhullik, 

• légzőszervi tünetek: orrfolyás, kötőhártya gyulladás (petechiális 

vérzés előfordulhat), tüsszögés, krákogás, szemgödör alatti üregek 

gyulladása (sinusitis), 

• toroktájék és fejfüggelékek vizenyős duzzanata, fejfüggelékek 

cyanosisa, néha idegrendszeri tünetek, 

• tojástermelés jelentős csökkenése, keltethetőség romlása, barna 

tojáshéj kivilágosodása. 

• Fajonkénti eltérések 
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A kórokozó és a betegség V. 

• Vírus: embrionált (9-11 napos) tyúktojásban 

tenyésztés majd HAG, immundiffuzió, subtípus 

meghatározás ELISA, törzs IVPI meghatározás v. 

PCR 

• Ellenanyag:HAG, AGID, ELISA  
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• 2005/94/EK tanácsi irányelv (baromfi, HP és LP)  
a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 

92/40/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

• 2006/563/EK bizottsági határozat  
a Közösségben a vadon élő madarakban előforduló nagy patogenitású madárinfluenza 

H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/115/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről 

• 2006/415/EK bizottsági határozat 
a  Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 

altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről  

• 2010/367/EU bizottsági határozat 
a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó felügyeleti 

programok tagállami végrehajtásáról  

… 
 
 

Uniós szabályozás fontosabb elemei 
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Hazai jogszabályok 

• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

• az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 

• 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a 

madárinfluenza elleni védekezés részletes 

szabályairól    
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Fogalom-meghatározások 

• Madárinfluenza, alacsony és magas patogenitás 

• Baromfi 

• Gazdaság – termelési egység 

• Járványkitörés 

• Illetékes hatóság 

• DIVA-stratégia 
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Járványkitörés és annak gyanúja 

• Járványkitörés gyanúja: ha az állategészségügyi hatóság egy gazdaságban a 

madárinfluenza jelenlétére gyanakszik, mert a kórokozó vírust laboratóriumban 

kimutatták, de annak további tulajdonságait még nem határozták meg, vagy a 

klinikai tünetek, és a kórbonctani elváltozások alapján járványkitörés 

kialakulásától lehet tartani 

• Járványkitörés: madárinfluenza megállapítása valamely gazdaságban az 

állategészségügyi hatóság által az 1. pontban meghatározott kórokozó vírus 

kimutatásával, illetve az elsődleges járványkitöréssel összefüggésbe hozható 

további járványkitörés esetén a madárinfluenzára jellemző klinikai tünetek és 

kórbonctani elváltozások alapján 

• Elsődleges/másodlagos járványkitörés 
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Biológiai biztonsági intézkedések 

• Megelőzés (Közlemény) 

• Tartás bejelentése, engedélyezés 

• Fertőtlenítés 

• Takarmány kezelés 

• Tartástechnológia (zárt épület, kifutó) 

férőhely 

• Legeltetés szabályai 

• Nyilvános ellenőrzési lista 

• Tépés, tömés 
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A betegséget (járványkitörést) a kerületi 

főállatorvos megállapítja,amennyiben: 
• a kórokozó vírus egy olyan influenza „A” vírus 

• amely a megfigyelt többi magas patogenitású madárinfluenza vírushoz 

hasonló, a hemagglutinin molekula hasadási helyén többszörösen bázisos 

aminosavakat kódoló génszekvenciával rendelkező H5 vagy H7 altípusú 

vírus, kiemelve, hogy a hemagglutinin molekulát hasíthatja egy mindenütt 

jelenlévő gazdaproteáz, vagy 

• amely 6 hetes csirkében >1,2 intravénás patogenitási index-szel 

rendelkezik  

vagy 

• az első járványkitöréssel összefüggésbe hozható további járványkitörés esetén 

a madárinfluenzára jellemző klinikai tünetek és kórbonctani elváltozások 

alapján (=másodlagos járványkitöréseknél nem kell laboreredmény a betegség 

megállapításához) 
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Gyanú bejelentése Állattartó 

Magánállatorvos 

Hatósági állatorvos 

Kerületi főállatorvos 

Census, helyhez kötés (emlős) 

(Vizsgálat), helyhez kötés 

Vizsgálat, mintavétel és küldés 

Gyanú megállapítása 

Gyanú megállapítása Kerületi főállatorvos 

 

ÁDI 

Kerületi főállatorvos 

Helyi zárlat, hatósági megfigyelés, 

járványtani nyomozás 

Diagnózis 

Betegség megállapítása 

Betegség 

megállapítása 

Igazgatóság 

 

 

VM 

Kerületi főállatorvos 

Védőkörzet 

Megfigyelési körzet 

Szűrés irányítása 

Bejelentés 

Leölés, kártalanítás 

Betegség felszámolása Hatósági állatorvos 

Igazgatóság 

Fertőtlenítés felügyelete 

Újratelepítés engedélyezése 
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Korlátozó intézkedések 

• Helyi zárlat 

• Védőkörzet 

• Megfigyelési körzet 

• „A” zóna 

• „B” zóna 

• Felmentések! 
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Körzetek  

Védőkörzet: a járványkitöréstől számított 

        min. 3 km sugarú kör 

Megfigyelési körzet: a járványkitöréstől 

               számított min. 10 km sugarú kör 

„A” zóna: magas kockázatú terület  

    (védő- + megfigyelési körzet) 

„B” zóna: alacsony kockázatú (átmeneti) 

    terület 
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• A védőkörzet és megfigyelési körzet 

kijelölésekor tekintetbe kell venni: 

• a járványügyi nyomozás eredményeit, 

• földrajzi helyzetet (természetes határok), 

• gazdaságok elhelyezkedését, közelségét, baromfik becsült 

számát, 

• szállítási útvonalakat, 

• felszerelés és személyzet elérhetőségét a területen.  

 

Körzetek II. 
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Körzetek: 

X= min. 3 km  

Y= min. 10 km 

: 1 km sugarú 
   körön belül 
   teljes leölés „B” zóna 

„A”  
zóna 
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Védőkörzet 

• gazdaságok számbavétele, hatósági állatorvosi látogatás 

• minden szárnyast elzárva kell tartani 

• állati hullák mihamarabbi ártalmatlanítása 

• szállításra ill. személyek által használt járművek és eszközök 

fertőtlenítése 

• szárnyas vagy emlős beszállítása csak engedéllyel 

• morbiditási, mortalitási és csökkenő termelési adatok jelentése 

a hatóságnak 

• személyforgalom szigorítása 
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Védőkörzet II. 

• használt alom, trágya kiviteli tilalma 

• baromfi, tojás, baromfihús ás állati hullák szállításának tilalma 

 

• felmentések: 

•  az azonnali levágásra szánt baromfi közvetlen szállítására és a 

baromfihús mozgatására és kezelésére vonatkozóan 

• a napos baromfi közvetlen szállítására vonatkozóan 

• a tojásrakás előtt álló baromfi közvetlen szállítására vonatkozóan 

• a keltető- és étkezési tojás közvetlen szállítására vonatkozóan 

• az állati hullák közvetlen szállítására vonatkozóan 
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Megfigyelési körzet 

• gazdaságok számbavétele 

• tilos a baromfi, tojásrakás alatt álló baromfi, napos baromfi és 

tojás körzeten belüli mozgatása (kivéve átszállítás) 

• tilos a baromfi, tojásrakás alatt álló baromfi, napos baromfi és 

tojás szállítása a körzeten kívüli létesítményekbe (kivételek!) 

• személyforgalom szigorítása 

• szállításra használt járművek és eszközök fertőtlenítése 

• szárnyas vagy emlős be- és kiszállítása csak engedéllyel 

• használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy 

kiszórása csak engedéllyel 
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Megfigyelési körzet II. 

• tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve egyéb bemutatók 

vagy versenyek tartása 

• baromfi vadállomány újratelepítési céllal nem engedhető 

szabadon 

 

 

 

 

Kiegészítő járványvédelmi intézkedések 

• OJK vezetője írhatja elő 

• szabályozhatja a takarmányellátást, tojásbegyűjtést, a baromfi vágóhídra 

szállítását, a hullák összegyűjtését végző járművek vagy személyek vagy az 

egyéb szeméylek, állatorvosok avgy a mezőgazdasági eszközöket szállító 

személyek mozgásának korlátozását 
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A „Stamping out” (leölés) 

• A gazdaságban található valamennyi élő baromfi leölése a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (fertőzött, 

fertőzöttségre vagy kontaminációra gyanús állatok) 

• Kockázatbecslés alapján megelőző célú leölés is elrendelhető 

(1 km sugarú kör), melynek célja: 

– a területen található fogékony állatok számának 

csökkentése 

– a vírusürítés megakadályozása / csökkentése 

• Tetemek előírásszerű megsemmisítése!  
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Vakcinázás 
• Védőoltás általános tilalma!  

• Sürgősségi védőoltás 

• OJK vezetője rendelheti el, kitörés Mo-n 

vagy szomszédos/közeli országban, DIVA 

 Bizottság jóváhagyásával  

• Megelőző védőoltás 

• Baromfi és más, fogságban tartott madarak: OJK vezetője rendelheti el 

kockázatelemzés alapján, DIVA, Bizottság jóváhagyásával 

• Állatkertekben és engedélyezett szervezeteknél, intézményekben vagy 

központokban tartott madarak: országos főállatorvos rendeli el, 

mgehatározott kockázati tényezők és kritériumok figyelembe vételével, 

Bizottság felé jelentési kötelezettség   
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Fertőtlenítés, újratelepítés 

• az állatok és ragályfogó tárgyak ártalmatlanná tételét követően a 

helyiségeket és szállító járműveket a hatósági állatorvos felügyelete 

mellett tisztítani és fertőtleníteni kell 

• kereskedelmi célú baromfitartó gazdaságokban 

újratelepítés csak a végső takarítás és fertőtlenítés 

befejezését követő 21 napos időszak letelte után 

történhet meg 

• újratelepítést követő 21 napban: baromfi 

vizsgálata, járványvédelmi intézkedések, 

naprakész nyilvántartás a termelési adatokról, stb.  
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A készenléti terv 

• Magyarország a 92/40/EC irányelv 17. cikke és VI. melléklete 
alapján készenléti tervet dolgozott ki (jelenleg 2005/94/EK írja elő) 

• A készenléti tervet az Európai Bizottság jóváhagyta (2004/402/EK) 

• A készenléti terv megyei szinten is kidolgozásra került, ezt a 
minisztérium jóváhagyta 

• A tervet rendszeresen felül kell vizsgálni 

• http://mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerd
eku_aai/kiemelt_jelentosegu_info 

http://mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kiemelt_jelentosegu_info
http://mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kiemelt_jelentosegu_info
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A készenléti terv részei 

A készenléti terv 4 fő részből áll: 

•  Bevezetés 

•  Általános rész 

•  Intézkedési Kézikönyv 

•  Mellékletek 
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A készenléti terv általános része 

• Jogszabályi felhatalmazás 

• Pénzügyi kérdések (járványelfojtás, kártalanítás) 

• Az Országos Járványvédelmi Központ 

• A Helyi Járványvédelmi Központ 

• A Szakértői Csoport 

• Humán erőforrás (polgári védelem, rendőrség) 

• A járványleküzdéshez szükséges felszerelések és anyagok 

• A leküzdésre vonatkozó utasítások 

• Állategészségügyi intézetek (diagnosztikai laboratóriumok) 

• Vakcinázás 

• Képzés, továbbképzés 

• A közvélemény tájékoztatása 
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Készenléti terv – Intézkedési kézikönyv 

• A betegség gyanúja és megállapítása 

• Tünetek, a járványelfojtás lépései 

• Kórjelzés 

• Vakcinázás (tilos!), vészvakcinázás 

• A megyei MgSzH ÉBÁ Igazgatóságok és egyéb 

intézmények elérhetősége 
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Intézkedések békeidőben 

• Készenléti terv naprakészen tartása 

• Szimulációs gyakorlatok szervezése 

• Kockázatbecslés 

• Felügyeleti program végrehajtása 

(surveillance) 
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Felügyeleti program 

A BIZOTTSÁG 2010/367 HATÁROZATA a 
baromfi és a vadon élő madarak 
madárinfluenzájára vonatkozó felügyeleti 
programok tagállami végrehajtásáról   
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2006 és 2009 között több mint 350 000 
vadon élő madár esetében történt 
mintavétel és több, mint ezer elhullott, 
illetve beteg madár esetében adott pozitív 
eredményt a vizsgálat a HPAI H5N1 altípusa 
vonatkozásában, míg egészséges, élő 
madarak esetében csak öt minta bizonyult 
pozitívnak. Az alacsony patogenitású 
madárinfluenza altípusait csaknem kizárólag 
élő madarakból származó mintákon mutatták 
ki.  
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A felügyeleti program keretében a következő kategóriába tartozó 
baromfifajok, illetve baromfi-tenyésztési módszerek körében kell 

mintavételt végezni:  

• tojótyúk;  

• szabadtartású tojótyúk;  

• tenyészcsirke;  

• tenyészpulyka;  

• tenyészkacsa;  

• tenyészliba;  

• hízópulyka;  

• hízókacsa;   

Célpopulációk 

 

• hízóliba;  

• tenyésztett szárnyasvad 
(tyúkféle, gallinaceous), 
főként kifejlett madarak, 
például tenyészmadarak;  

• tenyésztett szárnyasvad 
(vízi szárnyas);  

• futómadár.  
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Az alábbi különleges körülmények között ugyanakkor a 

következő kategóriájú baromfit is fel lehet venni a felügyeleti 

programokba: 

• brojlercsirke, amennyiben:  

• i. a szabadtartású egyedek száma jelentős; és  

• ii. madárinfluenzával történő megfertőződésük 

kockázata magasnak minősül;  

• háztáji állományok 

 

Célpopulációk II. 
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A mintavételezendő baromfigazdaságok száma (kacsa-, liba- és 
tőkésréce-tartó gazdaságok kivételével) baromfi-tenyésztési 
kategóriák szerint 

 Gazdaságok száma/tagállam                  Mintavételezendő    
                                                                baromfigazdaságok 

• 34 gazdaság alatt  összes  

• 35–50     35  

• 51–80     42  

• 81–250     53  

• > 250     60  

szerológiai vizsgálat céljából vérmintát kell venni gazdaságonként legalább 10 
madárból  

 

Célpopulációk II. 
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Mintavételezendő kacsa-, liba- és tőkésréce-tartó gazdaságok  
 

Gazdaságok száma/tagállam           Mintavételezendő gazdaságok 

  

• 46 gazdaság alatt              összes  

• 47–60    47  

• 61–100    59  

• 101–350               80  

• > 350    90  
 

szerológiai vizsgálat céljából mindegyik kiválasztott baromfigazdaságból húsz 
vérmintát kell venni  

 

Célpopulációk III. 
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A kockázatalapú felügyelet másik fele a „passzív” 

felügyeleti módszer, amelyet haldokló vadon élő 

madarakon vagy elhullott madarakon végzett 

laboratóriumi vizsgálatok keretében kell végezni, és 

annak különösen a vízimadárfajokra kell irányulnia.  

 

 

Célfajok – vadon élő madarak 

• Héja  

• Karvaly 

• Nyílfarkú réce 

• Kanalas réce 

• Csörgő réce 

 

• Fütyülő réce 

• Tőkés réce 

• Böjti réce 

• Kendermagos réce 

• Nagy lilik 

 

• Nyári lúd 

• Rövidcsőrű lúd  

• Kis lilik 

• Vetési lúd 

• Szürke gém 
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• Barátréce 

• Kontyos réce 

• Örvös lúd 

• Kanadai lúd 

• Apácalúd 

• Vörösnyakú lúd 

• Fülesbagoly 

• Egerészölyv  

• Gatyás ölyv 

• Pézsmaréce 

• Fehér gólya 

• Barna rétihéja 

 

• Kis hattyú 

• Énekes hattyú 

• Bütykös hattyú 

• Vándorsólyom 

• Vörösvércse 

• Szárcsa 

• Viharsirály 

• Dankasirály 

• Goda 

• Márványos 
réce 

• Kis bukó 

• Barna kánya 

 

• Vörös kánya 

• Üstökös réce 

• Nagy kárókatona 

• Pajzsos cankó 

• Szarka 

• Aranylile 

• Búbos vöcsök 

• Feketenyakú 

arasszári 

• Kék fú 

• Kis vöcsök 

• Bíbic 
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Bács-Kiskun megye területi adottságai 

• A vadmadarakban észlelt esetek túlnyomó többsége itt jelentkezett 

• Jelentős számban találhatók… 

• …nagy egyedsűrűségű telepek 

Az első 

érintett 

telep 

A 2006-os magyarországi járvány 
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Eseménysor-Június 3. Szombat 

• Egy állattartó jelenti a betegség gyanúját 

Kiskunmajsa-Bodogláron (3000 liba) 

 

• Tömeges elhullás nem jelentkezik, az ivóvíz és 

a takarmányfelvétel drasztikusan csökkent 
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Vasárnap-Hétfő-Kedd, Június 4.-5.-6. 

• Az elhullások száma nő: 

• Vasárnap – 46 liba 

• Hétfő – 66 liba 

• A klinikai vizsgálatot és a boncolást követően a 
hatósági állatorvos mintát küld az Országos 
Állategészségügyi Intézetbe. 

• Kedd – 636 liba 

•  Az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenörző Állomás megfigyelési 

zárlatot és forgalmi korlátozást rendel el. 

•  Jelentés a Minisztérium felé 
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Szerda, Június 7. 

• Az Állomás konzultál 
• A Minisztériummal (Országos Főállatorvos) 

• Intézettel (Nemzeti Referencia Laboratórium) 

• Döntés: az állományt még a labor eredmények 
megszületése előtt le kell ölni 

• A leölés és az ártalmatlanítás még egyazon napon 
megtörténik 
• A telephez tartozó háztáji állományt szintén leölik 

• Az Állomás kijelöli a védő és a megfigyelési zónákat 

• A gyanút és az elrendelt intézkedéseket a Minisztérium 
jelenti az EU-nak és az OIE-nek 
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Csütörtök, Június 8. 

• A védőzónában lévő állományok felmérése 

folyik 

• A Minisztérium az érintett és az azzal 

szomszédos megye Szolgálatával egyeztetve 

kijelöli az ún. „A” és „B” zónákat arra az 

esetre ha a minták pozitívnak bizonyulnának 
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Péntek, Június 9. 

• Az OÁI kimutatja a magas patogenitású 
madárinfluenza vírus H5 altípusának jelenlétét a 
jelzett libaállományból származó mintákban. 

• Az Országos Járványügyi Központ megkezdi 
működését 

• Megszületnek a vonatkozó hazai és Uniós 
jogszabályok által meghatározott intézkedések 
(44/2002. FVM; 92/40/EEC; 2006/135/EC ) 
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Péntek, Június 9. 

• Védőkörzet: 467.588 db baromfi 82 gazdaságban 

• Megfigyelési körzet: 1.494.819 baromfi 2672 
gazdaságban 

• „A” zóna (nagy állomány-sűrűségű, magas 
kockázatú terület)  

• „B” zóna (pufferzóna a magas kockázatú terület és az 
ország járványmentes része között)  
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Megfigyelési körzet 

1.494.819 baromfi 

2672 gazdaságban 

 

Védőkörzet 

467.588 db baromfi 

82 gazdaságban 

Az elsődleges 

járványgóc 

elhelyezkedése 

(Kiskunmajsa – 

Bodoglár) 
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„A” terület 
(nagy állomány-

sűrűségű, magas 

kockázatú terület) 

„B” terület 
(pufferzóna a magas 

kockázatú terület és az 

ország járványmentes 

része között) 

A korlátozás alá eső területek 
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Június 10. - Július 15. 
 

• A járványkitörés 1000 m-es körzetében található és a járványügyi 
nyomozás során veszélyesnek ítélt állományok leölése  

• Jogszabályi változások a járvány ideje alatt: 2006/415/EK, 2006/416/EK 

• Az “A” területen lévő állományokat be kell zárni, illetve a területet 
madárhálóval kell ellátni 

• A “B” területeken a telepek járványvédelmi zártságát teljessé kell tenni 

• A védő és a megfigyelési zónákban lévő állományoktól származó, május 
29-ét követően keletkezett termékeket csak hőkezelést követően lehet 
forgalomba hozni. 

• 24 órás ügyelet az Állomásokon 

• Ingyenes fertőtlenítőszer ellátás 

• Galambröptetések és vadászatok tilalma 

• Takarmányszállító járművek fertőtlenítése és mozgásuk regisztrációja 
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• Leölés: Állami állategészségügyi szolgálat végzi 
mindösszesen 675 telepen. Ebből 29 járványkitörés 
miatt. 

• A leölt állatok száma 10 millió, a kifizetett 
kártalanítás 1 milliárd forint 

• Az elkülönített vágást a régióban található 
vágóhidak végzik 

• Az ártalmatlanítást az ATEV Hódmezővásárhelyi 
Üzeme szervezi meg és hajtja végre a Szolgálat 
felügyeletével 

Leölés-elkülönített vágás-ártalmatlanítás 
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Mentesség visszanyerése 

• Utolsó eset: július 13.  

• Végfertőtlenítés: július 15. 

• A mentes státusz feltételei (OIE Terrestrial 

Animal Health Code) : 
• 3 hónap járványmentes időszak 

• szűrővizsgálatok (5150 minta) 

• Jelentés az EU-nak és az OIE-nek 
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Madárinfluenza járvány kitörési helyszínek 

2007. január 21-26. 
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2007. január 21-26. 

1. kitörés: 

Időpont:  2007. január 21. 

Helyszín: Szentes-Lapistó,  
     Derekegyházi oldal 33. 

LAT (N): 46° 36’ 32” 

LON (E): 20° 24’ 20” 

Faj: Házilúd 

Állatlétszám: 3355 

Madárinfl. vírus: H5N1 altípus 

 
  Védő körzet 57 háztáji állomány 1743 baromfi

  Megfigyelési körzet 1253 háztáji állomány 29590 baromfi

8 nagylétszámú gazdaság 47000 baromfi

  Teljes „A” terület 1318 gazdaság 78333 baromfi
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2. kitörés: 

Időpont:  2007. január 26. 

Helyszín: Derekegyház, 
   Ördöngős 141. 

LAT (N): 46° 32’ 26” 

LON (E): 20° 20’ 32” 

Faj: Házilúd 

Állatlétszám: 9386 

Madárinfl. vírus: H5N1 altípus 

 

  Megnövelt „A” terület 2233 háztáji állomány 53150 baromfi

14 nagylétszámú gazdaság 124135 baromfi

  Összesen 2247 gazdaság 177285 baromfi
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B 

VK 

MK 

A  
Szentes Fábiánsebestyén 

Lapistó 

Derekegyház Nagymágocs 

Hódmezővásárhely 

VK: Védő körzet (2006/416/EK) 

MK: Megfigyelési körzet 

(2006/416/EK) 

A: „A” zóna (2006/415/EK) 

B: „B” zóna (2006/415/EK) 
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Szentes 

Derekegyház 
Nagymágocs 

Hódmezővásárhel

y 

Lapist

ó 

VK 

MK 
VK: Védő körzet (2006/416/EK mód. 2007/128/EK) 

MK: Megfigyelési körzet (2006/416/EK mód. 

2007/128/EK) 

A area: „A” zónat (2006/415/EK) 

B area: „B” zóna (2006/415/EK) 
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• Január 26-át követően nem merült fel további gyanú a magas 
patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétére vonatkozóan 
(folyamatos monitoring vizsgálat) 

• Február 19.: Védő körzet megszüntetése 

• Március 5.: Megfigyelési körzet megszüntetése 

• Március 12.: „A” és „B” zóna megszüntetése 

• Május 24.: Összefoglaló jelentés megküldése az OIE részére 

(Ref. No: 5326), mely szerint Magyarország a madárinfluenza 

vírustól ismét mentes (Szárazföldi Állatok Állategészségügyi 

Kódexének 2.7.12.3. fejezete alapján) 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 

 

 

 


