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Veszettség

• A veszettség az egyik legrégebben ismert, embert és állatokat 
egyaránt megbetegítő, a tünetek jelentkezése esetén halálos 
kimenetelű fertőző betegség.

• A világon még napjainkban is évente több mint 55 ezer ember 
hal meg ebben a betegségben (WHO adatai alapján).

• Magyarországon az „erdei veszettség” okoz problémát, 
melynek legfőbb terjesztője a vörös róka.



Veszettség vad estek 2013



Rókák veszettség elleni 
orális immunizálása

• 1992 óta

• 2004 és 2007 között az ország egész területén folyt a 
veszettség elleni orális vakcinázás 

• Ausztria és Szlovákia veszettség immunizálási programjai 
eredményessége után 2008-tól kezdve csak a Szlovéniától 
Ukrajnáig terjedő 50 km-es határsávban (védőzónában) 
történt. 





Kitörések

• 2011 és 2012-ben csak denevérben (EBLV)

• 2013. szeptember 12-én rókában került 
megállapításra Bács-Kiskun megyében a veszettség.

• A tavalyi és idei esetek a 2008 óta nem immunizált 
területen, fogékony rókapopulációban jelentkeztek.

• Az első kitörés körüli 50km-es sugarú körben 
gócvakcinázást rendeltünk el illetve hajtottunk végre 
a 2013-as őszi veszettség kampány során.







Intézkedések

• Megelőzésképpen a veszettséggel érintett 
közigazgatási területeken a területileg illetékes 
kollégák elrendelték:

– a macskák veszettség elleni megelőző oltását

– a nem tökéletes járványvédelmi zártsággal rendelkező 
gazdaságokban (jellemzően kislétszámú állományokban) 
engedélyezik a gazdasági haszonállatok megelőző oltását 
állami költségre 



Intézkedések

• A 2013-as őszi gócvakcinázás terültéről, illetve a 
tervezett 2014-es területekről rendkívüli 
mintavételezést rendelünk el a veszettség vírusának 
felderítésének céljából

• A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2014-es és 
2015-ös tavaszi és őszi immunizálási kampányának 
területét kiterjesztettük:
– Nyugatra az M0-s autópályáig 

– Északra az M3-as autópályáig 

– Keletre Jász-Nagykun-Szolnok Tiszántúli területére





Mi várható?

• A 2014-es immunizálási kampányok után, az állatok 
védettségének köszönhetően a veszettség 
fokozatosan el fog tűnni, de ezután is:

• Mindig gondoljunk a veszettségre rendellenesen 
viselkedő állat esetében!

• Mindig használjunk műanyag kesztyűt és műanyag 
zsákot a róka hulla kezelése során – vigyázzunk 
magunk és mások egészségére!



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


