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1. A stratégiai célok és prioritások  

 

 

Az Európai Bizottság honalapján közzétett, Stratégiai megközelítés az afrikai sertéspestis 

(továbbiakban: ASP) kezelésében az EU számára című dokumentum (továbbiakban: EU ASP 

Stratégia) 2020. április végén módosított verziójának (REV-12) IV. melléklete alapján 

minden tagállamnak 2020. végéig Nemzeti Akciótervet (továbbiakban: ASP Akcióterv) kell 

készítenie a vaddisznó állomány szabályozásáról, összefüggésben az ASP megelőzésével, 

ellenőrzésével és leküzdésével. Az ASP Szakértői Akciócsoport 2020. július 29-én 

webkonferencia formájában megtartott ülésén úgy döntött, hogy legkésőbb 2020. október 31-

ig összeállítja az ASP Akcióterv tervezetét.  

 

Az ASP az Asfarviridae családba, és azon belül az Asfivirus nemzetségbe tartozó DNS vírus 

által okozott fertőző állatbetegség, amely a házisertésekben és a vaddisznókban nagy 

gazdasági kárral járó járványt okoz. A megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. 

A betegség nem gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. Ennek 

megfelelően a betegség terjedését megakadályozni, illetve lassítani kizárólag igazgatási 

intézkedésekkel lehetséges. Azokban az országokban, ahol az afrikai sertéspestist 

megállapították a betegség terjedésében a vaddisznó állománynak, a vaddisznó és a házi sertés 

állományok közötti kapcsolatoknak, a nemzetközi állatszállításoknak és az illegális vagy 

ellenőrizetlen élelmiszerforgalomnak volt szerepe.  

 

A jelenlegi európai járvány során, azon országok közül, ahol a vaddisznó állomány 

fertőződött, csak Csehországban, majd 2020 novemberére Belgiumban sikerült eddig 

felszámolni a betegséget, másutt eddig legfeljebb lassítani lehetett a vaddisznó állományban 

való terjedést. Ráadásul a betegséggel érintett országok többségében nem sikerült 

megakadályozni a házisertés állomány fertőződését sem. További probléma az is, hogy az 

ember fertőzés terjesztő szerepével nem csak a házisertések, de a vaddisznó állomány 

esetében is számolnunk kell. Ez pedig ahhoz vezet, hogy nem csak a fertőzött vaddisznó 

állománnyal közvetlenül szomszédos vaddisznó populáció fertőződése valószínűsíthető, 

hanem akár több száz kilométeres ugrások előfordulhatnak, amikor valaki fertőzött termékkel, 

ragályfogó tárggyal vagy esetleg fertőzött állatokkal hurcolja tovább a vírust. 

 

Éppen ezért fogalmaz úgy az EU ASP stratégia IV. melléklete, hogy az ASP az egyik 

legjelentősebb és egyben eddig példa nélkül álló állategészségügyi probléma, amellyel a világ 

valaha szembesült. Az ASP megelőzése, ellenőrzése és felszámolása kiemelt fontosságú 

kérdés az EU számára, mivel súlyos kockázatot jelent a sertéstenyésztés, a vaddisznó 

populáció és a környezet számára is. A vaddisznó állomány Európa számos régiójában 

jelentősen megnőtt az utóbbi évtizedekben, és ez – amint az előbbiekben is említésre került - 

fontos szerepet játszik e betegség terjedésében és fenntartásában.  

 

Jelenleg arra nincs egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztott adat, hogy létezik olyan 

alacsony állománysűrűség, amely esetében a területre behurcolt ASP fertőzés már nem ered 

meg, illetve nem terjed tovább a vaddisznó állományban. Ugyanakkor az azonban bizonyos, 

hogy az alacsony állománysűrűség a betegség leküzdésében, illetve megelőzésében 

kulcsfontosságú szerepet játszik. Éppen ezért a betegség elleni küzdelemben a vaddisznó 

állomány csökkentése elengedhetetlen. Annak érdekében, hogy ez csökkentés eredményes 

legyen, célszerű meghatározni egy irányszámot, amelyet legkésőbb 2025. február 28-ig el 

kell érni. A szakirodalmi adatok figyelembevételével ez a számot legfeljebb 0,5 

vaddisznó/km
2
-ben (0,5 vaddisznó/100 hektárban) állapítjuk meg. Figyelemmel a becslés 



 

4 
 

korlátaira, illetve arra, hogy a becslés az évi szaporulatot nem tartalmazza, fontos, hogy az 

irányszám elérését a becslési adatokon felül, 2024/2025. vadászati év teríték adatai is 

bizonyítsák. 

 

Magyarországon az ASP megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos részletes 

szabályozást a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az ASP Mentesítési 

Terv tartalmazza, amelynek az ASP Akcióterv függelékét képezi. Az ASP Akcióterv 

legfőbb célkitűzései a fentiek alapján a 2021-2025-ig terjedő időszakra a következők: 

 

- azon alapelvek leírása, amelyek alapján a vaddisznó állomány csökkentése a 

legeredményesebben végrehajtható,  

- a vaddisznó állomány becslési módszereinek meghatározása, javaslatok a hazai gyakorlatban 

való alkalmazására  

- az ASP Mentesítési Terv fő szövegében vagy egyéb függelékeiben már szereplő, a 

vaddisznó állomány szabályozásával összefüggő előírások, intézkedések összefoglalása, 

- további, az ASP Mentesítési Tervben eddig még nem szereplő intézkedések 

meghatározása a vaddisznó állomány csökkentésének hatékonyabbá tétele érdekében, 

- az e feladatban érintett intézmények és egyéb szereplők feladatainak részletezése, 

valamint  

- javaslatok a végrehajtás összehangolására minden érintett esetében.  

 

A vaddisznó állomány csökkentése Magyarország egész területén szükséges, de a 

legnagyobb prioritása a magas és közepes kockázatú területen van. A magas kockázatú 

területen történő eredményes csökkentés ugyanis egy védőzónát hoz létre a fertőzött terület 

körül, és így akár megakadályozhatja a betegség természetes terjedését a vaddisznó 

állományon belül. A közepes kockázatú területen való eredményes állomány csökkentés, 

pedig az emberi közreműködés révén esetleg előforduló, nagyobb ugrások esetén is elejét 

veheti a betegség fennmaradásának az érintett területen. 
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2. A tervben szereplő intézkedések alapjául szolgáló tudományos adatok leírása, különösen, 

ha eltér az EU ASP stratégiától 
 

 

Az EU ASP stratégiája 2020. április 24-én jelent meg az Európai Bizottság Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának gondozásában (European Commission, 2020). Az 

anyagot az Európai Bizottság nem fogadta el, semmilyen módon nem hagyta jóvá, és az nem 

képviseli a Bizottság szolgálatainak véleményét. A dokumentumot tájékoztatási és 

információs céllal hozták létre. Közvetlen előzménye az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság 2019. december 18-án elfogadott és 2020-ban kiadott tudományos jelentése (EFSA, 

2020). 

 

A stratégiában megfogalmazott cél az ASP megelőzése, terjedésének korlátozása és végső 

soron annak megszüntetése az EU már fertőzött területein. Fontos megállapítása azonban, 

hogy ezt a célt az egyes tagállamok sajátosságaihoz igazított intézkedések 

alkalmazásával kell elérni. Ez annak a felismerését jelenti, hogy ez a cél csak a tagországok 

eltérő szervezeti, irányítási, gazdálkodási és jogszabályi környezete, nemkülönben 

hagyományai figyelembevételével érhető el. Vagyis a stratégia olyan ajánlás, amelynek a 

keretrendszerétől indokolt esetben el lehet térni. Ezért a járvány felszámolását vagy 

korlátozását az egyes tagállamok által meghatározott kockázat szintjével arányosan, az 

állategészségügyi infrastruktúrára és a nemzeti jogszabályokra tekintettel kell megtervezni és 

kivitelezni. A stratégia figyelembevételével hozott nemzeti intézkedéseknek összhangban kell 

lenniük az EU környezetvédelmi, vadászatot érintő és állat-egészségügyi európai és nemzeti 

jogszabályaival, ideértve a természetvédelmi követelményeket is. Az intézkedéseket 

tudományos alapon, a hatás és a hatékonyság figyelembevételével kell megállapítani. 

 

A tudományos közösség, érzékelve a járvány okozta hatalmas gazdasági veszteségeket és a 

súlyos ökológiai és társadalmi következményeket, az elmúlt három évben jelentős 

erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megtalálja azokat a kezelési módszereket, 

amelyekkel a járvány megállítható. Így történt ez a vaddisznó állományokkal történő 

gazdálkodás tekintetében is. A járvány a szabadterületi vaddisznó állományokban történő 

körforgását, újra és újra megjelenését és tartós fennmaradását, ezáltal a sertéstelepek 

folyamatos veszélyeztetését olyan vadgazdálkodási intézkedésekkel lehet megkísérelni 

felszámolni, amelyeket vadbiológiai és viselkedésökológiai tudományos kutatási eredmények 

kellően alátámasztanak. Az elkapkodott, rossz irányú intézkedések a helyzetet nemhogy 

javítanák, de kifejezetten hátráltatják a járvány terjedésének mérséklésére, netán 

felszámolására tett helyes lépéseket. 

 

Az alábbi összeállítás azokat a tudományos eredményeket szemlézi és veti össze az Európai 

Bizottság által ajánlott stratégiával, amelyek figyelembevétele elengedhetetlen a hazai 

stratégia megalkotásához. Az ASP terjedésével kapcsolatos legújabb kutatási eredmények 

figyelembevétele mellett olyan régebbi kutatások megállapításait is közreadja, amelyek a 

vaddisznó-populációk sűrűségének csökkentését, az erre ajánlott vadászati, vadgazdálkodási 

módszereket célozták. Az anyag kifejezetten a vaddisznó-populációkat érintő, 

vadgazdálkodásban alkalmazott módszerek elemzésére szorítkozik, amely nyilvánvalóan csak 

egy része a nemzeti ASP stratégiának, melynek értelemszerűen ki kell térnie a 

vadegészségügyi, vadhigiéniai, kérdésekre, a sertéstelepek higiéniájára és mindezek 

jogszabályi környezetére is. 
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Az EU ASP stratégiája a járvány epidemiológiai állapotának figyelembevételével tesz 

ajánlásokat és ez alapján differenciál az egyes területek között. Külön megállapításokat tesz 

minden érintett területre vonatkozóan, a járvány egyes fázisait figyelembe véve: az ASP-től 

mentes területekre, a fertőzött területekkel határos ASP-től mentes területekre, a fertőzött 

területekre a járvány felszámolását célozva (epidemikus fázisban), a fertőzött területekre a 

járvány ellenőrzés alatt tartását célozva (endemikus fázisban). (Az EU ASP Stratégiának 

természetesen nem célja az endémiás fázis fenntartása.) A járvány egyes fázisait a passzív 

felderítés (passive surveillance) folyamatos fenntartásával lehet meghatározni a vadászat 

során elejtett vaddisznók vizsgálatával. 

 

Összeállításunkban az EU stratégia szerkezeti felépítése alapján értékeljük az egyes 

vadászatot, vadgazdálkodást érintő intézkedéseket. Megjegyezzük, hogy a „minden érintett 

terület” fogalmát, annak kiterjedését az anyag nem határozza meg. Mivel azonban az ASP 

humán közvetítéssel gyakorlatilag bárhol megjelenhet az ország jelenleg nem fertőzött 

területein is, érintett területként a továbbiakban az ország teljes területét értjük. Az EU 

stratégiában „fertőzött területként (infected area)” említett terület a magyar terminológiában 

szigorúan korlátozott területként azonosítható, „a fertőzött területekkel határos ASP-től 

mentes területek” alatt a fertőzött területnek a szigorúan korlátozott területen kívüli részét és 

részben a magas kockázatú területeket lehet érteni.  

 

2.1. Mesterséges kiegészítő takarmányozás, szórók üzemeltetése 

 

A vaddisznók kiegészítő takarmányozását a stratégia minden érintett területen tiltja. 

Korlátozással engedi minden esetben a szórók üzemeltetését azzal, hogy a kijuttatott 

mennyiség nem haladhatja meg a 10 kg/100 ha/hónap mennyiséget. 

 

A vaddisznók célzott kiegészítő takarmányozása hazánkban nem jellemző, ezért ennek 

értékelésére nem térünk ki.  

 

A szórók üzemeltetésének korlátozása elvileg két megfontolással magyarázható. Egyrészt 

növeli a terület eltartó képességét (EFSA 2020) és ezáltal a faj szaporodóképességét, másrészt 

megnöveli a találkozások gyakoriságát (contact rate) (Podgórski et al., 2018).  

 

Álláspontunk szerint nincs jelentősége a szórókon kijuttatott takarmánymennyiségnek a 

fertőzött területeken kívül, mert a betegség biztosan nincs jelen, így a találkozások 

gyakoriságának sincs jelentősége. Másrészt a szaporodóképesség esetleges növelése a faj 

populációdinamikája szempontjából másodlagos tényező a vadászati hasznosítás mértékéhez 

képest (Massei et al., 2015). Vagyis a faj populációdinamikáját (normális esetben) döntően a 

vadászati hasznosítás határozza meg, márpedig a hasznosítás a legkisebb zavarással és a 

legnagyobb hatékonysággal szórókon történő vadászattal végezhető. Hazánkban a vadászat 

során elejtett vaddisznók nagy részét (becslések szerint akár több mint felét) szórókon lövik. 

Ha tehát a cél az – és ezzel egyetérthetünk –, hogy a fertőzött területekkel határos (magas 

kockázatú) területeken, netán minden területen csökkentsük a vaddisznóállomány-sűrűségét, 

akkor a szórón történő vadászat korlátozásának nincs értelme. Ráadásul a 10 kg/100 ha/hónap 

érték vélekedésen alapul, önkényesen meghatározott, tudományos vizsgálati alapja nincs, 

ahhoz pedig kevés, hogy megfelelő vonzerőt gyakoroljon a vaddisznókra, nem utolsó sorban 

pedig ellenőrizhetetlen a betartása. 

 

A korlátozás ilyen módja véleményünk szerint a fertőzött és szigorúan korlátozott területeken 

sem indokolt. Amennyiben az EU ASP stratégia által kitűzött célt követjük, miszerint itt 
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folyamatosan, hosszabb időszakon keresztül a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk a 

vaddisznó állományt, olyan hasznosítási módszereket kell alkalmaznunk, amelyek a legkisebb 

zavarással a legnagyobb vadászati hatékonyságot eredményezik. Megint csak: a faj 

populációdinamikájának alakulását döntően a vadászati hasznosítás mértéke (aránya) 

határozza meg. A lecsökkent sűrűségű állományokban a szórókon történő találkozások 

gyakorisága pedig amúgy is minimális mértékű, ha egyáltalán előfordul.   

 

2.2. Vadászat  

 

A vadászat célját és módszereit az EU ASP startégiája az alábbi táblázat szerint határozta 

meg. 

 

Terület 

 
ASP-től mentes 

területek 

Fertőzött 

területekkel 

határos ASP-től 

mentes területek 

Fertőzött 

területek a 

járvány 

felszámolását 

célozva 

(epidemikus 

szakaszban) 

Fertőzött 

területek a 

járvány 

ellenőrzés alatt 

tartását célozva 

(endemikus 

szakaszban) 

Cél A vadászati nyomás 

növelése a vaddisznó-

populáció csökkentésére  

Intenzív vadászat 

(maximális 

vadászati 

erőfeszítés)  

A vadászat teljes 

tiltása minden fajra 

vonatkozóan, amíg 

az epidemikus 

fázis csökkenni 

nem kezd 

A vadászat 

engedélyezése 

szigorú biológiai 

biztonsági 

előírások 

betartásával, 

tesztelésre történő 

mintagyűjtés 

céljából  

Módszerek A hasznosítás 

mennyiségének 

növelése a kocák és 

süldők lelövésnek 

fokozásával, szokásos 

vadászati módszerekkel  

  

Társas és egyéni 

vadászati 

módszerek 

alkalmazása, a 

legmagasabb 

elérhető vadászati 

intenzitás elérése. 

Magán és 

társadalmi érdekelt 

felek bevonása a 

vaddisznóállomány 

csökkentésének 

elérésére.  

Egyéni vadászat 

csak az epidemikus 

szakasz lecsengése 

után, társas 

vadászat nem 

engedélyezett. Az 

epidemikus 

szakasz után a 

lehető legnagyobb 

vadászati 

intenzitás elérése. 

Magán és 

társadalmi érdekelt 

felek bevonása a 

vaddisznóállomány 

csökkentésének 

elérésére. 

  

Egyéni vadászat 

felkészített 

vadászokkal. A 

vadászat szigorú 

biológiai 

biztonsági 

intézkedések 

betartásával 

lehetséges 

tesztelési céllal. 

 

A vaddisznó-populációk egyedszáma Európa szerte rendkívül dinamikus növekedést mutatott 

az elmúlt negyedszázadban, aminek elsődleges oka a vadászati alulhasznosítás (Massei et al., 

2015). Az ASP megjelenéséig ez nem, vagy nem elsődlegesen élelmiszerbiztonsági, 

humánegészségügyi vagy állategészségügyi problémákat vetett fel, hanem mezőgazdasági és 

erdészeti kárral, természetvédelemmel, vad-gépjármű ütközésekkel vagy a faj 

urbanizációjával kapcsolatos gondokat generált (Náhlik et al. 2017). Ezért az ASP 
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megjelenésétől függetlenül külföldön és hazánkban egyaránt voltak olyan kezdeményezések, 

amelyek a faj egyedszámának visszaszorítását célozták. Hazánkban is jellemzőek voltak az 

ilyen kampányszerű, kvótarendszeren alapuló csökkentések, amelyek hatása csak időleges 

volt (Csányi et al. 2020).  

 

Az idei évben a szigorúan korlátozott területeken kívül 150%-ra emelt hasznosítási számok 

elvileg indokoltak, azonban sok esetben nem lesznek teljesíthetők az eddigi, vadászati 

módszerekkel, mert hobbivadászokkal a vadászati intenzitás nem növelhető. Ezért a 

befogással történő hasznosítás ösztönzőinek kidolgozását és bevezetését fel kell gyorsítani. 

Az állománycsökkentés elérése a kocák és süldők fokozott hasznosításával reális célkitűzés, 

amennyiben a vadászat intenzitása növelhető. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy a 

populáció bizonyos határokon belül tud alkalmazkodni a nagyobb vadászati nyomáshoz. A 

túlélés jelentősen csökkent esélye szelektív nyomást eredményez, ami, a malacok korábbi 

születését eredményezi (Gamelon et al. 2011) és a süldők már kisebb testtömeg mellett is 

vemhesülhetnek (Servanty et al. 2009).  

 

A vaddisznó állományok szintentartásához szükséges hasznosítás legkisebb aránya 100-150% 

a szaporodást megelőző létszámhoz viszonyítva (Kőhalmy et al. 1987). A kocasüldők túlélése 

a legfontosabb, sőt döntő hatással van a vaddisznó populációk növekedési rátájára (Gamelon 

et al. 2011). Keuling et al. (2013) szerint az állománycsökkentéshez a kocák hasznosítási 

arányának növelése mellett a legfontosabb a fiatal példányok (malacok és süldők) 80%-os 

hasznosítása. Hasonlóan vélekednek Bieber & Ruf (2005), akik a fiatal korosztály 

egyedszámának vadászat és természetes elhullás révén 15%-ra csökkenése esetén tartják 

elérhetőnek az egyedszám szinten tartását. Fertőzött és szigorúan korlátozott területeken az 

állománycsökkentés során a süldők hasznosítására helyezni a hangsúlyt azért is fontos, mert 

ennek a korosztálynak a legnagyobb a találkozási rátája (contact rate), így a járvány 

megfékezésének fontos eszköze a süldők célzott eltávolítása az állományból (Podgórski et al., 

2018). 

 

Szigorúan korlátozott területeken, részben egyetértve az ASP Mentesítési Terv jelenlegi 

szabályozásával, ellentétben az EU ASP stratégiájával nem tartjuk indokoltnak az epidemikus 

szakaszban történő teljes vadászati tilalmat. A szarvasfélék és a muflon egyéni vadászata 

kevéssé zavarja a vaddisznót és annak mozgását a terület általános zavarása következtében 

inkább negatív irányban befolyásolja, mintsem növeli. Nem indokolt a nagyvad társas 

vadászatok (terelés, hajtás) teljes felfüggesztése sem a fertőzött és szigorúan korlátozott 

területen. Azért, mert a cél az itt lecsökkent vaddisznóállomány alacsony szintre redukálása és 

ezen a szinten tartása. Éppen ez utóbbi miatt, a vaddisznó csoportos diagnosztikai kilövéseket 

engedélyezni kellene az endemikus szakaszban és az epidemikus szakasz végén (amikor az 

esetek száma már csökken). 

 

A vaddisznó mozgása, helyváltoztatása elhanyagolható mértékben hat az ASP terjedésére, 

mert ezek az elmozdulások lokálisak, fokozatosak és lassúak (Podgórski & Śmietanka 2018). 

A vaddisznók mozgáskörzete kicsi, ezek magterülete még kisebb (Náhlik et al., 2014), az 

egyedek közötti kontaktusok, amelyek a vírus átvitelét eredményezhetik csak a kondán belül 

vagy a szomszédos kondák között lehetséges (Podgórski et al. 2018). A vaddisznók alacsony 

mobilitása, csoport-alapú szociális szerkezetük és az ASP-vírus magas virulenciája 

korlátozzák a járványkitörések gyorsaságát, amit mutat a betegség megfigyelt lassú terjedése 

a populációk között. Az ASP a vaddisznókban a populációk folytonossága miatt fokozatosan 

terjed, nem jellemzőek az egyes egyedek nagyobb arányú elmozdulásai miatti nagyobb 

ugrások. (Podgórski et al. 2020, Taylor et al. 2020). Keuling et al (2008) több vaddisznó 
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csoportot vizsgálva azt találták, hogy a hajtások nem befolyásolják a vaddisznók 

területhasználatát. Mindössze az esetek 14%-ában észlelték a hajtásba került vaddisznók 

kisebb elmozdulásait, az egyedek mozgáskörzetének átfedése pedig nem változott a hajtás 

következtében Ugyanakkor Thurfjell et al. (2013) által megfigyelt 15 vaddisznóból 6 (40 %) 

elhagyta mozgáskörzetét, 2 és 20 km közötti utat megtéve a hajtás következtében. Azt is 

megfigyelték, hogy a fácán vadászat a hajtásnál valamivel erősebb reakciót váltott ki, 

ugyanakkor az lesről történő vagy cserkelő egyéni vadászat inkább csökkentette a vaddisznók 

mozgását. A szerzők az alábbiakban magyarázták a hajtás esetében a korábbi német 

tanulmányoktól (Sodeikat & Pohlmeyer 2003, Keuling et al. 2008) eltérő eredményt: 

- a német tanulmányokban kisebb testű kutyákat használtak 

- a vaddisznók takarmányozása kevésbé volt intenzív ebben az esetben, mint a német 

kísérletben, 

- a német tanulmányok esetén az erdősültség valamivel erősebb volt, mint a Thurfiell et 

al. által vizsgált svédországi területen. 

 

Mindezek okán a fertőzött és szigorúan korlátozott területeken az állomány csökkentése vagy 

az ASP következtében már lecsökkent sűrűség alacsonyan tartása az elsődleges cél. Ugyanis 

az ASP előfordulásának valószínűsége a vaddisznókban erősen függ a populáció sűrűségétől 

és ezzel összefüggésben a táj szerkezetétől. A magas vaddisznósűrűség növeli az ASP 

előfordulásának esélyét, a terjedési sebességét és perzisztenciáját. Az ASP előfordulása a 

nagykiterjedésű tömbös erdőkben kétszer olyan magas, mint a mezei-erdős mozaik 

élőhelyeken, és ötször nagyobb, mint a nyílt területeken (Podgórski et al., 2020; Pepin et al., 

2020). Ugyanakkor figyelemmel a svéd tanulmányra a szigorúan korlátozott területeken a 

járvány kezdeti szakaszában a vaddisznók csoportos diagnosztikai kilövését (hajtást) indokolt 

elkerülni, míg az egyéni diagnosztikai kilövés jelentette kockázat gyakorlatilag 

elhanyagolható. 

 

2.3. Befogás 

 

A vaddisznó befogók az állomány csökkentésének fontos kiegészítő eszközei. A 

populációsűrűség csökkentésének hatékony eszköze a befogók üzemeltetése, ha a kellő 

gyakorlat és szakértelem rendelkezésre áll. Az ASP elleni védekezési intézkedések 

hatékonyságát vaddisznó populációkban tesztelő szimulációk eredményei (Taylor et al., 2020) 

azt mutatták, hogy a populációszám 50-75% -os csökkentése korlátozza az új esetek számát. 

Ilyen arányú csökkentést a szigorúan korlátozott területeken a járvány maga is elvégez 

(Morelle et al. 2020), azonban a fertőzött területnek a szigorúan korlátozott területbe nem 

tartozó részein, és különösen a magas és közepes kockázatú területeken, ahol a járvány még 

nem végzett jelentős pusztítást, a terjedést lassító vagy megelőző céllal a befogókkal történő 

intenzív állományapasztás feltétlenül indokolt. A klasszikus értelemben vett vadászati 

hasznosítással ugyanis ilyen mértékű állománycsökkentést ilyen rövid idő alatt képtelenség 

elérni. Az előbbiek miatt a vadászatra jogosultak egy részének nehézségei lehetnek az előírt 

150 %-os irányszámok teljesítésében, ezért ezeken a területeken a befogók használatát 

minden lehetséges eszközzel ösztönözni kellene. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy 

a befogókat a kilövések helyett kellene alkalmazni, hanem azt, hogy befogókat kilövések 

mellett, azokkal párhuzamosan kell használni. 

 

Az EU ASP stratégiája tesztelési céllal minden területen és a járvány minden fázisában 

javasolja engedélyezni a befogásokat. Azonban a tesztelésen túl a befogások jelentősége az 

állományok csökkentésének igen jelentős eszköze. A vaddisznópopuláció magas sűrűsége 

növeli az ASP előfordulásának, terjedésének és hosszú távú perzisztenciájának esélyét, ami 
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azt mutatja, hogy csökkenteni kell a sűrűséget a betegség elleni védekezés érdekében. Az 

állománycsökkentést zónás rendszerben kell végrehajtani, különös tekintettel a szigorú 

korlátozás alá eső területtel szomszédos pufferzónára (EFSA 2020). 

 

 

 

2.4. Védekezés kerítéssel 

 

Csehországban, amikor Zlín térségében megjelent az ASP, a 158 négyzetkilométeres magas 

kockázatú területet azonnal bekerítettek elektromos és szaganyagokkal ellátott kerítéssel és 

teljes vadászati tilalmat rendeletek el. Ezzel egyidejűleg a környező 874 négyzetkilométeres 

alacsony kockázatúnak nyilvánított területen intenzív vadászatot folytattak a rendőrség 

mesterlövészeinek bevonásával, majd később a vadászatot kiterjesztették a bekerített területre 

is. Ezzel a módszerrel a járvány terjedését meg tudták állítani és 2 év elteltével ASP 

mentesnek lehetett nyilvánítani az országot. Hasonló eljárást követtek Belgiumban, ahol a 

járványt szintén megállították annak ellenére, hogy a sűrű úthálózat a teljes bekerítést nem 

tette lehetővé. 

 

A járvány kiterjedésének jelenlegi fázisában a módszert alkalmazni a szigorúan korlátozott 

területek bekerítésével már nem lehet. Lange et al. (2018) a kerítéssel történő területvédelmet 

kevésbé sikeres stratégiának találták, mint az intenzív vadászat és az elhullott tetemek 

módszeres keresésének kombinált stratégiáját. Megállapították, hogy a kerítéssel történő 

védelem nem hatékony, ha annak építését a jelentett és nem a tényleges esetek előfordulására 

alapozzák.  

 

Taylor et al. (2020) szimulációi azt mutatták, hogy a kerítéssel történő védekezés 

hatékonysága nagyban függ a kerítés hosszától és annak minőségétől. Azok a kerítések, 

amelyek csak 50%-os hatékonysággal tartották vissza a vaddisznókat, nem voltak képesek 

megállítani a vírus terjedését. A 10 km sugarú bekerített terület nem fedte le a teljes fertőzött 

területet, és így valójában elősegítette a betegség terjedését, mivel a fertőzött vaddisznók 

igyekezve kikerülni a kerítést, szétszóródtak, ami elősegítette a járvány terjedését. Csak a 20 

km-es és 95% -os hatékonyságú kerítés szimulált építésével sikerült csökkenteni a betegség 

terjedését a kerítésen kívülre. Azonban ez sem csökkentette az esetek teljes számát, mivel a 

legtöbb eset ezen a 20 km-es körzeten belül fordult elő. A szerzők szerint az ASP elleni 

védekezés leghatékonyabb stratégiája a zónás rendszerben végzett cselekvések kombinációja: 

a vadászat tilalma az elkerített fertőzött zónában, a tetemek szisztematikus keresése és 

eltávolítása a fertőzött zónából, valamint a populáció méretének csökkentése a szomszédos 

pufferterületen, amit sikeresen alkalmaztak Csehországban és Belgiumban (EFSA 2020). 

 

Az EU ASP stratégiája megengedő a kerítéssel történő védekezés tekintetében és az időben, a 

járvány kitörését követő rövid időn belül javasolja annak megépítését. Ezzel egyetértve, abban 

az esetben tarjuk megfontolandó stratégiának a megjelent új esetek bekerítését, ha azok a 

jelenlegi fertőzött területektől távol, közepes kockázatú területeken, elsősorban a Dunántúl 

magas állománysűrűségű területein jelennek meg. 

 

2.5. Összefoglalás 

 

Az ASP megelőzését, terjedésének korlátozását és végső soron annak megszüntetését az EU 

már fertőzött területein az egyes tagállamok sajátosságaihoz igazított intézkedések 

alkalmazásával kell elérni. A stratégia figyelembevételével hozott nemzeti intézkedéseknek 
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összhangban kell lenniük az EU környezetvédelmi, vadászatot érintő és állat-egészségügyi 

európai és nemzeti jogszabályaival, ideértve a természetvédelmi követelményeket is. Az 

intézkedéseket tudományos alapon, a hatás és a hatékonyság figyelembevételével kell 

megállapítani. Az alábbi, vadászatot, vadgazdálkodást érintő megállapításokat a tárgyban 

megjelent tudományos közlemények eredményeinek figyelembevételével, a hazai ASP-vel 

kapcsolatos tapasztalatok felhasználásával tesszük. 

 

1. ASP-től mentes közepes és magas kockázatú területek 

 Cél a vaddisznópopulációk sűrűségének csökkentése arra az esetre készülve, ha 

megjelenik az ASP 

 Ehhez a magasabb lelövési számok előírása mellett a vadászatra jogosultakat segíteni 

kell vaddisznóbefogók beszerzésének támogatásával és ezek üzemeltetésének és a 

befogott vaddisznók kezelésének betanításával, illetve erre vonatkozó útmutatók 

készítésével 

 A kilövési irányszámok előírásánál a hangsúlyt a süldők (a nőivar és a szaporulat) 

lelövésének növelésére kell helyezni 

 Minden vadászatra jogosult készítsen hosszú távú, több éves tervet arra vonatkozóan, 

hogy milyen intézkedésekkel éri el a 2025. február 28-ig a legfeljebb 0,5 

vaddisznó/km
2
 vaddisznósűrűséget. 

 Minden vadászatra jogosultnak éves tervet kell készítenie a 2021/2022-es és azt 

követő vadászati évekre, hogy miként tesz eleget az ASP Mentesítési Terv 

diagnosztikai kilövésekre vonatkozó előírásokban foglaltaknak és hogyan teljesíti 

minden korcsoportban az előírt irányszámot. 

 Figyelemmel az uniós elvárásokra is a szórókat ASP Mentesítési Terv jelenlegi 

előírásai szerint kell használni, bár tisztán szakmai szempontból a szórók 

használatának bármilyen korlátozása indokolatlan.  

 A járvány kitörése esetén a lokalizált esetek térségének bekerítése indokolt lehet, ha 

az megfelelő gyorsasággal végrehajtható. 

 

2. Fertőzött területek, a szigorúan korlátozott terület kivételével 

 Az ASP megjelenésének kockázata igen magas, sőt egyes területeken már jelen is 

lehet, ezért a vaddisznópopulációk sűrűségének drasztikus csökkentése indokolt. 

 Ehhez a magasabb lelövési irányszámok előírása mellett a vadászatra jogosultakat 

segíteni kell vaddisznóbefogók beszerzésének támogatásával és ezek üzemeltetésének 

és a befogott vaddisznók kezelésének betanításával, illetve erre vonatkozó útmutatók 

készítésével. 

 Az egyéni diagnosztikai kilövéseket a jelenlegi ASP Mentesítési Tervben foglaltaknak 

megfelelően folytatni szükséges. 

 A hasznosítási számok előírásánál a hangsúlyt a süldők lelövésének növelésére kell 

helyezni. 

 Minden vadászatra jogosul készítsen hosszú távú, több éves tervet arra vonatkozóan, 

hogy milyen intézkedésekkel éri el a 2025. február 28-ig a legfeljebb 0,5 

vaddisznó/km
2
 vaddisznósűrűséget. 

 Minden vadászatra jogosultnak éves tervet kell készítenie a 2021/2022-es és azt 

követő vadászati évekre, hogy miként tesz eleget az ASP Mentesítési Terv 

diagnosztikai kilövésekre vonatkozó előírásokban foglaltaknak és hogyan teljesíti 

minden korcsoportban az előírt irányszámot. 
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 A csoportos diagnosztikai kilövések engedélyezését (hajtás és terelés) az ASP 

Mentesítési Tervben foglalt járványvédelmi szabályok szigorú betartása mellett 

folytatni szükséges. 

 Figyelemmel az uniós elvárásokra is a szórókat ASP Mentesítési Terv jelenlegi 

előírásai szerint kell használni, bár tisztán szakmai szempontból a szórók 

használatának bármilyen korlátozása indokolatlan. 

 

 

3. Szigorúan korlátozott területek endemikus szakasza, illetve epidemikus szakaszának 

vége 

 Az ASP jelenléte erősen lecsökkent egyedszámú vaddisznóállományt eredményezett, 

ezért a populációk sűrűségének lehető legalacsonyabb szinten tartása a cél. 

 Ehhez vaddisznóbefogók használatát elő kell segíteni. 

 Az ASP Mentesítési Tervben foglaltaknak megfelelően az egyéni diagnosztikai 

kilövéseket korlátozni nem szükséges, ha az elhullott vaddisznók esetében folyamatos 

a mintaküldés, és ha azokon csak megfelelően kiképzett vadászok vesznek részt. 

 A csoportos diagnosztikai kilövések (hajtás és terelés) szervezését engedélyezni 

javasoljuk azzal a feltétellel, hogy az első eset megállapítástól már legalább 3 hónap 

eltelt és az adott vadászatra jogosult területéről az utolsó hónapban legalább az első 

két hónap átlagának megfelelő számú elhullott vaddisznóból küldtek be mintát, 

valamint az utolsó hónapban ASP viropozitív eredmények száma csökkent. 

 Minden vadászatra jogosult készítsen hosszú távú, több éves tervet arra vonatkozóan, 

hogy milyen intézkedésekkel éri el a 2025. február 28-ig a legfeljebb 0,5 

vaddisznó/km
2
 vaddisznósűrűséget. 

 Figyelemmel az uniós elvárásokra is a szórókat ASP Mentesítési Terv jelenlegi 

előírásai szerint kell használni, bár tisztán szakmai szempontból a szórók 

használatának bármilyen korlátozása indokolatlan.  

 

4.  Szigorúan korlátozott területek epidemikus szakasza (az esetek számának a 3. pontban 

leírt csökkenéséig) 

 A vaddisznóbefogók használatát elő kell segíteni, a populációk sűrűségének lehető 

legalacsonyabb szinten tartása érdekében. 

 Az ASP Mentesítési Terveben foglaltaknak megfelelően az egyéni diagnosztikai 

kilövéseket korlátozni nem szükséges, ha az elhullott vaddisznók esetében folyamatos 

a mintaküldés, és ha azokon csak megfelelően kiképzett vadászok vesznek részt. 

 A csoportos diagnosztikai kilövés tilalmának fenntartása. 

 Minden vadászatra jogosult készítsen hosszú távú, több éves tervet arra vonatkozóan, 

hogy milyen intézkedésekkel éri el a 2025. február 28-ig a legfeljebb 0,5 

vaddisznó/km
2
 vaddisznósűrűséget. 

 Figyelemmel az uniós elvárásokra is a szórókat ASP Mentesítési Terv jelenlegi 

előírásai szerint kell használni, bár tisztán szakmai szempontból a szórók 

használatának bármilyen korlátozása indokolatlan.   
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3. Az érintett intézmények és érdekelt felek szerepének és funkcióinak leírása  

 

 

3.1. Jogszabályi rendelkezések 

 

Magyarországon az ASP megelőzésére és leküzdésére vonatkozó felhatalmazást a következő 

jogszabályok tartalmazzák: 

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

(továbbiakban: Éltv), továbbá a törvény végrehajtási rendeletei, így különösen; 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) 

Kormány rendelet; 

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Kormány rendelet;  

 az állatbetegség bejelentésének rendjéről szóló 113/2008.(VIII.30.) FVM 

rendelet; 

 az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami 

kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet; 

 az Afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003.(VIII.22.) FVM 

rendelet (továbbiakban: ASP rendelet); 

 a Bizottság 2003/422/EK határozata az afrikai sertéspestis diagnosztikai 

kézikönyvének jóváhagyásáról (továbbiakban: diagnosztikai kézikönyv); 

 a Bizottság 2014/709/EU végrehajtási határozata az egyes tagállamokban 

előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 

2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről. 

 

Az Éltv az élelmiszerbiztonságra és azon belül az állategészségügyre vonatkozó legmagasabb 

rendű hazai jogszabály, amely többek közt a bejelentési kötelezettség alá tartozó 

állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének keret rendelkezéseit tartalmazza. A 

hazánkban bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségeket a 113/2008.(VIII.30.) FVM 

rendelet sorolja fel. Az eljáró hatóságokat és azok szintjeit a kormányrendeletek határozzák 

meg. Az ASP rendelet a Tanács 2002/60/EK irányelvével összeegyeztethető, az afrikai 

sertéspestis leküzdésére vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmazza. 

 

3.2. Irányítási lánc 

 

Az afrikai sertéspestis megelőzését és leküzdését az Agrárminiszter az Országos Főállatorvos 

(OFÁ) útján irányítja. Az országos főállatorvos az Éltv. 28. § d) pontja, 42. § (4) bekezdése és 

52. § (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése, valamint az 

állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 4. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján adja ki az Országos Főállatorvos azt az 

országos főállatorvosi határozatot, amelynek melléklete az ASP Mentesítési Terv. 

 

A betegség felszámolását az OFÁ az Országos Járványvédelmi Központ (továbbiakban: OJK) 

útján irányítja. Az OJK a helyi járványvédelmi központok (továbbiakban: HJK), illetve a 

megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztályai munkáját 

közvetlenül irányítja. A betegség kitörését követően a betegség felszámolását területi szinten 

a helyi járványvédelmi központ irányítja  

 

Az OJK és a HJK feladatait részletesen az ASP Készenléti Terv 6. fejezete tartalmazza. 
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A betegség elleni küzdelmet a Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis 

Szakértői Csoport (továbbiakban: Nemzeti Szakértői Csoport) segíti. 

 

3.3 Együttműködés az ASP elleni küzdelemben 

 

Az állategészségügyi hatóság az ASP elleni küzdelem során együttműködik az ASP 

Mentesítési Terv 9. fejezete 9.1. pontjában felsorolt társhatóságokkal, illetve szervezetekkel. 

 

3.4. A Nemzeti Szakértői Csoport 

 

Az OFÁ az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat fertőző betegségek 

megelőzésében és leküzdésében jártas igazgatási és laboratóriumi szakembereiből, továbbá 

szükség esetén oktatással vagy kutatással foglalkozó állatorvosokból, virológusokból vagy 

biológusokból, vadgazdálkodási illetve egyéb szakemberekből folyamatosan működő 

Nemzeti Szakértői Csoportot hoz létre. A szakértői csoport feladata, hogy szakmai hátteret 

biztosítson az afrikai sertéspestis megelőzéséhez, szükség esetén leküzdéséhez, különös 

tekintettel a leküzdés során alkalmazandó eljárások tökéletesítésére és továbbfejlesztésére. 

 

Járványkitörés esetén az OFÁ összehívja a szakértői csoportot azért, hogy az a járványügyi 

helyzet ismeretében elemezze a meghozott intézkedéseket és szükség esetén javaslatot tegyen 

azok módosításra, kiegészítésére vagy új intézkedések bevezetésére. A Szakértői Csoport a 

munkát egy – vagy szükség esetén – több ülésen végzi el. A szakértői csoport a hatékony 

munkavégzés érdekében néhány fős akciócsoportokat, illetve munkacsoportokat is 

létrehozhat, amelyek két szakértői csoport ülés között szakértői támogatást nyújtanak OFÁ-

nak, az OJK-nak és a HJK-nak.  

 

A szakértői csoport az ülésen kialakított véleményéről – szavazást követően - határozati 

javaslatokat hoz, amelyet a szakértői csoport ülésen kijelölt tagok aláírásukkal hitelesítenek. 

Az akciócsoportok, illetve munkacsoportok ülésein hozott megállapításokat a szakértői 

csoport vezetője foglalja írásba. Az akciócsoportok, illetve munkacsoportok a szakértői 

csoporthoz hasonlóan határozati javaslatot is hozhatnak.  

 

A szakértői csoport - valamint a szakértői csoporton belül létrehozott akciócsoportok, 

munkacsoportok – üléseinek megszervezése és az ülések vezetése, illetve koordinálása a 

szakértői csoport vezetőjének a feladta. A szakértői csoport vezetőjének feladataihoz tartozik 

továbbá a szakértői csoport képviselete két ülés közötti időszakban 

 

A Nemzeti Szakértői Csoportra vonatkozó részletes szabályozást az ASP Készenléti Terv 6. 

fejezete tartalmazza. 

 

3.5. Érintett szervezetek és szerepük a vaddisznó állomány szabályozásában  

 

A fentieknek megfelelően a vaddisznó állomány szabályozására vonatkozó részletes 

rendelkezéseket mindenkor a hatályos ASP Mentesítési Terv tartalmazza, amelynek 

elkészítését az ASP rendelet írja elő és - a 3.2. pont első bekezdésében felsorolt 

felhatalmazások alapján- Országos Főállatorvosi határozattal kerül kiadásra. Az ASP 

Mentesítési Terv tervezetét a vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések, az EU 

ASP Stratégia és a Nemzeti Szakértői Csoport határozati javaslatai alapján az OJK állítja 

össze. Az ASP Mentesítési terv rendelkezéseinek végrehajtásáért és összehangolásáért az 
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OJK felel és ennek során a Nemzeti Szakértői Csoportra és annak akciócsoportjaira (ASP 

Szakértői Akciócsoport, ASP Kockázatelemzési Akciócsoport) szakmai véleményére, 

valamint a területi állategészségügyi hatóságok (HJK és megyei főállatorvos) jelentéseire 

és visszajelzéseire támaszkodik elsősorban. 

 

Az ASP Készenléti Terv összeállítására és kiadására vonatkozó felhatalmazást az ASP 

rendelet tartalmazza.  

 

Az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztálya (ideértve a tájegységi fővadászi 

hálózatot is), az Országos Vadgazdálkodási Adattár és a vadászati hatóság, valamint a 

3.3. pontban említett vadászati érdekvédelmi szervezetek, de különösen Országos Magyar 

Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet, illetve szakértői részt 

vesznek a Nemzeti Szakértői Csoport munkájában, a mentesítési tervben foglalt feladatok 

végrehajtásában, ezen feladatok vadászatra jogosultak általi megismertetésében és munkájuk 

támogatásában. Elsődleges felelősségük az ASP-vel kapcsolatban a vadásztársadalommal való 

kommunikáció és a vadászok képzése, a vadászok, vadászatra jogosultak és az 

állategészségügyi hatóságok közötti folyamatos együttműködés támogatása. Az Országos 

Vadgazdálkodási Adattár az ASP kockázatelemzéshez nélkülözhetetlen adatokat biztosít. A 

szervezetek tagjai az OJK felkérésére részt vesznek a mentesítési terv előírásainak területi 

ellenőrzésében, illetve felügyelik is tagjaik szabályszerű tevékenységét. 
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4. A pénzügyi terv leírása  

 

 

A védekezés pénzügyi hátterét (pénzügyi forrást) a központi költségvetés XII. 

Agrárminisztérium fejezetben külön alcímként biztosítja a 20/06 "Állat, növény, és GMO-

kártalanítás" fejezeti kezelésű előirányzat formájában. Azokat az intézkedéseket, amelyek 

után állami kártalanítás jár a hatályos ASP Mentesítési Terv tartalmazza. A konkrét 

kártalanítási összegeket az ASP Mentesítési Tervben foglalt felhatalmazás alapján az 

Országos Főállatorvos külön eljárásrendben határozza meg, amely megtalálható a NÉBIH 

honlapján. 

 

Az ASP felszámolására Magyarország uniós társfinanszírozást is igénybe vesz. A 

tárfinanszírozott program részleteit az erről szóló miniszteri rendelet tartalmazza.  

 

 

  



 

19 
 

5. A vaddisznó populáció becslése, beleértve az éves vadgazdálkodási terv célszámait is  

 

 

A jelenlegi vadgazdálkodási-vadászati tervezési rendszer közvetlen elődjének az 1981-ben 

bevezetett 10 éves üzemtervezési rendszer tekinthető. Felépítését és tartalmi elemeit tekintve 

ezt a rendszert vitte tovább az 1997-ben és 2007-ben indult 10 éves tervezési ciklus, illetve a 

2017 óta tartó 20 éves gazdálkodási ciklus is. 

 

Az említett rendszer a nagyvadfajok és így a vaddisznó esetében is a tavaszi 

állománybecslések alapján készülő éves lelövési tervekre épül (elkészítési határidő: február 

15), amiket a mindenkori vadászati hatóság hagy jóvá (határidő: március 15). A lelövési 

terveket a vadászatra jogosult (vadgazdálkodási egység) az általa jelentett létszámok (kan, 

koca, süldő) alapján adja meg, de a tervszámok meghatározásának semmilyen módszere (pl. 

számítási képlet és értékek) sincs meghatározva. A lelövési terveket a vadászati hatóság úgy 

hagyja jóvá, hogy sem a jelentett létszámok eredetét, sem pedig a tervezés módszerét és 

paramétereit nem ismeri. E hiányok következtében a hatósági ellenőrzés és a jóváhagyás a 

tervezésre nézve szubjektív és nem lehet hatékony. 

 

Tekintettel arra, hogy a vaddisznó és a többi nagyvad létszámának növekedése és területi 

terjeszkedése mintegy 6 évtizede visszatérő és elmélyülő ágazati konfliktusok forrása, ezért a 

hetvenes évek óta 5-7 „állományapasztási" vagy "állománycsökkentési" program indult. Ezek 

azonban nem vezettek eredményre, mert az 5-10 éves kifutással tervezett programok néhány 

év után elhaltak. Az eredménytelenség vezetett oda, hogy a 2000-es évek elejétől ún. "lelövési 

kvóták" kerültek kidolgozásra, amik országos és megyei (majd vadgazdálkodási tájegységi) 

szinten határozták meg a lelövési célszámokat. Ezeket a vadászati hatóság bontja le és írja elő 

a vadgazdálkodási egységnek. Ez a rendszer sem vezetett még a várt országos 

állománycsökkenési eredményre, de jelentősen nőtt minden nagyvad terítéke és regionális 

eredmények már kimutathatók. 

 

A lelövési tervek végrehajtásának ellenőrzése az évente, a megelőző vadászati év eredményeit 

tartalmazó vadállomány hasznosítási jelentések alapján történik, melyeket a vadgazdálkodási 

egységeknek kötelezően kell elkészíteniük (határidő: a vadászati év végét követő március 20). 

Az állományhasznosítási jelentés a lelövések (és befogások) számát kan, koca, süldő, malac 

bontásban tartalmazzák, ezáltal lehetőség van/lenne a terv és a tény értékek összehasonlítására 

és a tervek végrehajtásának mennyiségi (az állományból kivett létszám) és minőségi (a teríték 

összetétele) értékelésére. 

 

Az ismertetett rendszer lényegében első bevezetése óta kritikák tárgya, illetve számos javaslat 

készült a javítására: 

 

1. A tavaszi állomány felmérések ideje és módszere nincs meghatározva, azokat 

semmilyen módon nem lehet/kell ellenőrizni. Ezáltal az adatok tényleges 

használhatósága/megbízhatósága sem értékelhető. A statisztikai elemzések alapján úgy 

tűnik, hogy a tavaszi „jelentett" létszám nagyon erősen korrelál az előző évi vadászati 

eredménnyel, azaz egyfajta indexe az előző évi vadászati sikerességnek. 

2. Nincs meghatározva, hogy az így keletkezett adatokból milyen számítási 

módszerekkel és a létszámadatokon túl milyen más paraméterekkel (pl. szaporulat, 

nem vadászati veszteségek) kell az adott évi hasznosítási tervet kiszámítani. Ezek 

hiányában a hatóságnak a terve vonatkozó értékelése önkényes. 
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3. Még abban az esetben is, ha a lelövési terv teljesül, a vadgazdálkodási egységek 

szintjén nem kerül értékelésre, hogy a teríték összetétele mennyire felel meg a lelövési 

tervben szereplő kan, koca, süldő és malac értékeknek. Ezek megyei szintű vizsgálata 

azt mutatja, hogy az elmúlt másfél évtizedben többségében túlteljesítették a kanok 

lelövését és alul teljesítették a koca, és szaporulat (süldő és malac) lelövéseket. Ez a 

gyakorlatban a szaporító nőivar és a szaporulat védelmét jelenti és az eltérés 

mértékétől függően akadálya tervezett csökkentési célok elérésének. 

 

A hazai és a nemzetközi tudományos eredményeket, valamint a gyakorlati tapasztalatokat is 

figyelembe véve az állomány felmérések esetében a következő lépések szükségesek: 

 

1. Amennyiben helyi szinten létszám vagy sűrűségbecsléseket végeznek, akkor a 

megbízhatóság növelése érdekében 

a) tudományos alaposságú, pl. kameracsapdákra alapozott módszerekre van szükség 

b) meg kell határozni azokat a módszereket, amiket a vadgazdálkodási egységek a 

vaddisznóállományok felmérésére használhatnak 

c) meg kell határozni a dokumentálás módszereit és az ellenőrzés eszközeit 

d) a végrehajtást végző személyzetet alaposan kell felkészíteni a módszerek 

használatára. 

 

2. A nagy léptékű felmérések esetében 

a) a vadászati adatok gyűjtését egységesíteni kell, valamint validálni 

megbízhatóságukat 

b) adatokat kell gyűjteni a vadászati ráfordításra és eredményességre nézve (mennyi 

idő szükséges 1 vaddisznó elejtéséhez?) 

c) fel kell mérni a jelentett létszám és a teríték közötti tényleges kapcsolatot és hogy 

milyen tényezők befolyásolják ezt. 

 

3. A nagy léptékű kezeléshez validált adatok szükségesek, amik alapján 

a) a térbeli folyamatok megérthetők 

b) amikkel a különböző forrásokból származó adatok „közös nevezőre" hozhatók és 

c) a modellek megbízhatósága növelhető. 

 

A szakirodalom alapján a figyelembe vehető módszerek két nagy csoportra oszthatók: a 

vaddisznók közvetlen megfigyelésén alapuló (direkt) módszerek és a vaddisznók jelzésein 

alapuló (indirekt) módszerek: 

 

1. Közvetlen módszereket 

◦ Közvetlen számlálások meghatározott útvonalon vagy szinkron számlálás 

meghatározott helyeken 

◦ Hajtásos számlálások (mintaterületeken) 

◦ Vonaltranszektek (távolságbecslés alapján) 

◦ Légi számlálások (repülő eszközökről, fotók és infrakamerák stb.) 

◦ Fogás-jelölés-visszafogás 

◦ Kameracsapdák 

 

2. Közvetett módszereket 

◦ Vadászati statisztikák (index vagy visszaszámolás) 

◦ Havon végzett nyomszámlálás 

◦ Hullaték számlálása 
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◦ Fekhelyszámlálás 

◦ Genetikai elemzés (egyedi azonosítás terítékből vagy hullatékból) 

 

3. Egyéb módszerek (minden, ami nem sorolható az előbbiek közé) 

◦ szakértői vélelem 

◦ éves megfigyelések alapján történő saccolás 

◦ statisztikai modellezés 

 

A módszerek közül nem lehet a körülmények mérlegelése nélkül egyet és egyben a legjobbat 

kiválasztani. Mérlegelni kell a rendelkezésre álló időt, a szükséges személyzetet, a munkabér 

és egyéb ráfordítások költségeit és a szükséges pontosságot, amit felmérések eredményeinek 

el kell érnie. Szintén szempont, hogy a létszám felmérésére fordított eredmény megtérül-e a 

gazdálkodási eredményben. A létszámon túl adatokat kell gyűjteni a vaddisznó állomány 

szaporodási értékeiről és ivararányáról, mivel a populáció mérlegét és a szükséges hasznosítás 

mértékét is legkevesebb ez a három tényező (létszám, ivararány és szaporulat) határozza meg. 

Ezeket az adatokat gyűjteni és hatékonyan felhasználni is csak egy pontosan definiált 

monitoring rendszer keretében lehet. 

 

A tényekre alapozott tervezés akkor fog megvalósulni, ha a fentiekben leírt adatok minőségi 

javulását az előbbiek szerint sikerül bevezetni. Ebben az esetben a tervezésben 

érvényesíthetők és a megvalósulást tekintve ellenőrizhetők azok az elvek, amikben több 

évtizedes szakmai-tudományos egyetértés alakult ki: 

 

1. Szinten tartó gazdálkodás esetén a tényleges tavaszi létszámhoz képest 

(törzsállomány) a terítéknek 150-160%-ot kell elérni. 

2. A kocák lelövési számát mindaddig növelni kell, amíg az állomány növekedése nem 

áll meg. 

3. A süldők és a malacok aránya az összes terítékben kb. 80% legyen. 

4. A kanok lelövési aránya a fent maradó mintegy 20% kb. ⅓-a lehet. 

5. Az állomány csökkentése esetén az összes hasznosítás arányát és így a kocák arányát 

is növelni kell. 

 

Az állomány csökkentésnek a lőfegyveres vadászat az elsődleges, de korlátozott 

hatékonyságú eszköze (csökkent motiváció, vadászati hatékonyság csökkenése a zavarás és a 

sűrűség csökkenése miatt). Ezért a befogás eszközeit és módszertanát is fejleszteni kell. A 

szisztematikusan alkalmazott csoportos befogás, amely egyszerre több egyed befogását teszi 

lehetővé (1 vagy több konda) szignifikánsan javíthatja a lőfegyveres vadászattal elért 

eredményeket. A kilövések és a befogások együttesen, azaz a csökkentés aktív és passzív 

eszközei szinergiában hatnak. 

Miután az állománycsökkentés során kiemelt jelentősége van az állománybecslés 

pontosságának, ezért ki kell választani azokat a módszereket, amelyekkel a jelenlegi 

becslési eljárást megbízhatóbbá tehetjük. Erre vonatkozóan részletes javaslatot kell 

készíteni meghatározva a módszereket, a megvalósítás részleteit és a szükséges anyagi 

forrást is. 

 

Források: 

 Csányi, S. 1989. A hazai vaddisznóállomány dinamikája 1960-1986 között. Nimród 

Fórum, 109 (4): 13-19 (Április) 
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 Csányi, S. 2004. Miért és hol kell csökkenteni a gímszarvas és a vaddisznó létszámát? 

A Vadgazda, 3 (7): 26-31 (Július) 

 Csányi, S. és Márton, M. 2016. A vaddisznó jelentett létszáma, mint a hasznosítás 

sikerességének indexe? Vadbiológia, 18: 35-43 

 Csányi, S., Márton, M., Kiss, K., Köteles, P. és Schally, G. 2020. Vadgazdálkodási 

Adattár 2019/2020. vadászati év. Országos Vadgazdálkodási Adattár, Gödöllő. 66pp. 

 Kőhalmy, T., Iváncsics, L. és Rakk, T. 1987. Vaddisznóállományunk kezelésének 

időszerű kérdései. Nimród Fórum: 11-17 (1987. július) 

 Náhlik, A. és Sándor, G. 2004. Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése a statisztikai 

számok és a populációdinamikai adatok tükrében. 14-20. oldal in: Nagy, E. (szerk.) A 

vadgazdálkodás időszerű kérdései. Vaddisznó. 3. Országos Magyar Vadászkamara, 

Budapest 

 Náhlik, A. (szerk.) 2014. A vaddisznóállomány helyzete és a gazdálkodás perspektívái 

Magyarországon. NYME Kiadó, Sopron, 90pp. 

 Náhlik, A. 2017. A vaddisznó állományszabályozása - mit rontottunk el? Nimród 

Vadászújság, 105 (11): 8-10 
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6. Az ország vadgazdálkodási jellemzőinek leírása  

 

 

6.1. Bevezetés 

 

A vadgazdálkodás és a vadászat szabályozásával kapcsolatos kérdéseket első helyen a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a 

továbbiakban: Vtv.) és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) határozza meg. E törvény a Magyarország területén vadon élő állatfajok 

közül a vadászható állatfajok természetes állapota fenntartásának igényével tartalmazza a 

vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának, a vadászható állatfajok és élőhelyük 

védelmének, a vadgazdálkodás, a vadászat, továbbá a vad által és a vadászat során, valamint a 

vadban okozott károk megtérítésének szabályait, a vadászati jog jogellenes hasznosítása során 

alkalmazható bírságokat és egyéb szankciókat, a vadászati igazgatással összefüggő állami 

feladatokat és hatásköröket. 

 

6.2. Magyarország vadászati adottságai 

 

Magyarország vadászati, vadgazdálkodási szempontból kitűnő adottságokkal rendelkezik, 

több vadfaj tekintetében is jó minőségű és jelentős mennyiségű állomány él hazánk területén. 

Köszönhető ez az ország természeti adottságainak, valamint a több évtizedes múltra 

visszatekintő magas színvonalú vadgazdálkodásnak. 

 

A hazai vadászható állatfajok körében apróvad és nagyvad fajokat különböztetünk meg. Az 

utóbbiak állományának nagyléptékű növekedése miatt egyre nagyobb szerepük lett a 

vadgazdálkodásban, mind trófea, mind pedig lőtt vad értékesítés kapcsán. Nemzetközi szinten 

Magyarország még mindig a közép-európai régióba irányuló vadászati turizmus meghatározó 

célországa, több nagyvadfaj tekintetében is a világranglistán előkelő helyezéseket elfoglaló 

trófeák produkálására képes állomány továbbra is csábítja a minőségi trófeára, tradicionális 

vadászatra vágyó külföldi vendégvadászokat. 

 

6.3. Belföldi és külföldi vendégvadászok száma 

 

A külföldi vendégvadászok derékhada hagyományosan a német nyelvterületekről, 

Szlovákiából, Csehországból, valamint a mediterrán és a skandináv országokból érkezik. A 

külföldről érkező vendégvadászok száma – több éves átlag alapján – 25-30.000 fő/év körül 

mozog. Belföldön közel 65.000 vadászjeggyel rendelkező vadász nyújtja a potenciális hazai 

bázist, melyből 2.800-3.000 fő a hivatásos vadászi szolgálatot teljesítő, képzett 

szakszemélyzet. Az Európai Vadászszövetség (FACE) adatai alapján az EU tagállamokban 7 

millió vadászó állampolgár van, míg az egész kontinenst tekintve (a Szovjetunió volt 

tagországait és területeit leszámítva) további 5 millió ember hódol a vadászat szabadidős 

tevékenységének. 

 

A vadgazdálkodás mégis túlnyomórészt tőke- és forráshiányos ágazata a magyar agráriumnak. 

A kevés rendelkezésre álló pályázati forrás miatt a fejlesztések az elvárthoz képest lassabb 

ütemben valósulnak meg. 
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6.4. Vadászat, vadgazdálkodás jogi háttere 

 

A bevezetőben már hivatkozott Vtv. és Vhr. szorosan kapcsolódik a természet védelemről 

szóló 1996. évi LIII. törvényhez és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvényhez. A vadgazdálkodásért felelős miniszter – a 

természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítja meg a 

Magyarországon honos, előforduló, engedéllyel telepített, vagy átvonuló, természetvédelmi 

oltalom alatt nem álló nagyvadnak, illetve apróvadnak minősülő vadászható fajokat. A 

vadászat a vadnak a törvényben engedélyezett eszközzel, vagy ragadozó madárral, illetve 

magyar agárral és engedélyezett módon vadász által, vadászterületen történő elejtésére, vagy 

elfogására irányuló tevékenység. 

 

A vadászatra jogosult (vadgazdálkodási egység) az őt megillető vadászati jogot a törvényben 

foglaltak alapján köteles gyakorolni vagy hasznosítani. A vadászati jog, mint vagyoni értékű 

jog, a földtulajdon elválaszthatatlan része.  

 

A vadászterület kijelölését több lépcsőben a vadászati hatóság végzi. Az üzemtervi ciklust 

megelőzően a vadászati hatóság a vadászterület határára ajánlást tesz, melyet a 

földtulajdonosok módosíthatnak. Ezt követően jogerőssé válik a vadászterület határának 

megállapítása, melynek következő szakasza a vadászati jog hasznosítása. A földtulajdonosok 

döntése alapján a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi a vadászterületen gazdálkodó 

vadászatra jogosultat. A vadászterület vadgazdálkodási vagy különleges rendeltetésű lehet. 

2017-ben új, 20 éves üzemtervi ciklus kezdődött Magyarországon, ami 2037-ig tart. A 2017. 

évi vadászterület kialakítások kapcsán ma 1,448 db vadászterületet tartanak nyilván. A 

vadászatra jogosultak szervezeti formája szerint megkülönböztetjük a gazdasági társaságok 

(állami és magán), nemzeti parkok, illetve az egyesületi formában működő vadgazdálkodási 

egységeket. Ez utóbbi a döntő többség, 85-90 %. 

 

A vadászatra való jogosultság önmagában nem biztosítja a vadászat gyakorlásának 

lehetőségét. Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik vadászjeggyel (belföldi vadászok) 

vagy vadászati engedéllyel (külföldi vadászok); az illetékes rendőrhatóság által kiállított 

vadászlőfegyver-tartási engedéllyel; a ragadozó madárral vadászó vadász esetén a 

természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel; a vadászíjjal 

vadászó vadász esetében vadászíjtartási engedéllyel; magyar agárral való vadászat esetén 

agarászatra feljogosító kiegészítő vizsgával, és vadászatra alkalmas magyar agárral 

rendelkezik. Az elmúlt évtizedekben a vadászok száma lényegében folyamatosan nőtt. 

 

6.5. Tervezési rendszer 

 

A Vtv. háromszintű tervezési rendszer alkalmazását írja elő, amely céljai: 

• a vadállomány és élőhelye védelmének, fennmaradásuk hosszú távon való biztosítása, 

• a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek 

közötti összhang megteremtése, 

• védett természeti területen a természetvédelmi célok megvalósítása, a vadászati jog 

szakszerű gyakorlása és hasznosítása. 

 

A vadgazdálkodási tervezés három szintjének elemei a következők: 
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- A tájegységi vadgazdálkodási tervek, melyek célja a nagyobb ökológiai egységekben 

való gondolkodás, 52 tájegység kijelölése történt meg a 2017. évi üzemtervi ciklust 

megelőző évben. 

- A hosszú távú vadgazdálkodási üzemterv tartalmazza a vadászterület azonosító adatait, 

az élőhely általános jellemzését, a vadászterületen található vadállomány jellemzőit, a 

vadállomány szabályozásának helyi irányelveit, a vad takarmányozására, a 

vadföldgazdálkodásra vonatkozó előírásokat, a vad és élőhelyének védelmével, 

továbbá a természet- és tájvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket. 

- Az éves vadgazdálkodási tervet a vadászatra jogosult készíti és a vadászati hatóság az 

előbbi társhatóságok véleményének figyelembevételével hagyja jóvá. Az éves terv 

tartalmazza a vadfajonként a fenntartandó legkisebb és a fenntartható legnagyobb 

létszámot, a vadfajonként az elejthető, elfogható vadlétszámot, a vadászterületen 

vadászat céljából szabadon engedhető mesterségesen tenyésztett vad faját és számát, a 

vad vagy a vadhús értékesítési, illetve vadászrészként történő juttatási tervét, a vad 

takarmányozásával kapcsolatos feladatokat. 

 

6.6. A vadállomány jellemzői 

 

Az elmúlt évtizedekben a hazai vadállomány mennyiségi arányai és területei eloszlása is 

jelentősen megváltozott, amiket főleg a vad élőhelyén bekövetkezett folyamatos változások 

alakítottak. A nagyvadfajok esetében az utolsó jelentett adatok a következők 

(Vadgazdálkodási Adattár 2019/2020. vadászati év) 

- gímszarvas: 66.486 hasznosított, 119,124 becsült egyed; 

- dámszarvas: 16.602 hasznosított, 40.931 becsült egyed; 

- őz: 115.450 hasznosított, 375.524 becsült egyed; 

- muflon: 4.102 hasznosított, 12.801 becsült egyed; 

- vaddisznó: 168.289 hasznosított*, 89.959 becsült egyed. 

 

*: Vaddisznó esetében az afrikai sertéspestis kapcsán előírt állományapasztási törekvés. 

 

A felsorolt nagyvadfajok estében az elmúlt 10-20 év adatait tekintve elmondható, hogy mind 

teríték, mind a becsült adatokon is jól láthatóan állományaik többszörösére (2-5 szeres 

emelkedés is tapasztalható) növekedtek. Ezt az emelkedést lekövetve több, országosan 

kihirdetett állományapasztási program is indult, melyek rövid távú eredményt hoztak, de 

hosszú távon nem tudták a tendenciát lassítani, megállítani. 

 

6.7. Vadászati hatóság 

 

Hazánkban jelenleg a vadászati hatósági feladatellátás első fokon zajlik (kivétel ez alól a 

trófeabírálat, ahol az OTT végez másodfokú eljárást, lásd. lentebb). Jogorvoslati szerv a 

közigazgatási bíróság. 

 

Első fokon vadászati hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a 

vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el a megyére kiterjedő 

illetékességi területen.  

 

Országos illetékességű vadászati hatóságként – bizonyos hatósági, elsősorban zárttéri 

vadtartáshoz kapcsolódó ügyekben – a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.  

 

A területi vadászati hatóság felügyeleti szerveként az agrárminiszter jár el.  
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6.8. Az ágazati minisztérium szerepe a vadászati igazgatásban 

 

Az ágazati jogalkotás a minisztérium elsődleges feladati közé tartozik. További igazgatási 

feladatként a megyei kormányhivatalok, valamint a megyei kormányhivatalok vadászati 

igazgatási feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben külön törvényben 

meghatározott hatásköröket, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 

hatásköröket szakmai irányítóként szintén a miniszter gyakorolja. A tényleges feladatellátást 

az Agrárminisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint a Vadgazdálkodási 

Főosztály végzi, amely számos jogalkotási, irányítási, felügyeleti, koordinációs és ellenőrzési 

feladatot lát el a vadgazdálkodási ágazat szakterületén. 

 

6.9. Tájegységi fővadászi rendszer 

 

A Vtv. 2015-ben elfogadott jelentős mértékű módosítása létrehozta a tájegységi 

vadgazdálkodás rendszerét. Hazánk területe, elsősorban a természetföldrajzi és ökológiai 

viszonyok figyelembevételével, 52 tájegységre lett felosztva, tájegységenként egy-egy 

fővadásszal, akik a minisztérium szervezeti egységébe tartoznak. A miniszter a fenntartható és 

szakszerű vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő feladatokat tájegységenként 

tájegységi fővadászok útján látja el. A tájegységi fővadászok szakirányítási és szaktanácsadási 

feladatokat látnak el. Tájegységi fővadász munkakör ellátására felsőfokú szakirányú 

végzettséggel, és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező személyt lehet kinevezni. 

 

A tájegységi fővadász többek között 

 közreműködik a vadgazdálkodási és vadászati tevékenység hatósági ellenőrzésében; 

 közreműködik a zárttéri vadtartás jogszerűségének ellenőrzésében; 

 közreműködik a hivatásos vadász jogszerű alkalmazási feltételeinek ellenőrzésében; 

 részt vesz a vadászvizsga bizottság munkájában; 

 irányítja a hatósági vadászatot; 

 javaslatot tesz a vadgazdálkodási üzemterv tartalmára; 

 kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, a vadászati érdekképviseleti szervekkel, a 

tulajdonosi közösség képviselőjével, a vadászati és természetvédelmi hatósággal, 

valamint a nemzeti park igazgatósággal; 

 segíti a vadászatra jogosultat és a gazdálkodót a vadkármegelőzésben és 

vadkárelhárításban; 

 a vadászatra jogosultat segíti a szakszerű vadkár-felmérési és térítési eljárásban; 

 közreműködik a hivatásos vadászok szakmai tájékoztatásában, továbbképzésében. 

 a vadászatra jogosultnak szakmai segítséget nyújt az éves vadgazdálkodási terv 

kidolgozásában. 

 

A tájegységi fővadászok nem rendelkeznek hatósági jogkörökkel, elsősorban a 

vadgazdálkodásban érintett felek (vadászatra jogosultak, vadászati hatóság, mezőgazdasági 

termelők, természetvédelem) egymás közti viszonyaiban nyújtanak segítséget, a 

vadgazdálkodás szakmai, jogi és etikai előírásainak képviseletével. Mind a vadászatra 

jogosultakkal, mind a vadászati hatósággal együttműködve hozzájárulnak a vadgazdálkodási 

és vadászati tevékenység magas szakmai színvonalon történő végzéséhez és minél szélesebb 

körű társadalmi elfogadottságához. 
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6.10. Vadászati módok, eszközök 

 

A vadászat formája lehet: 

- egyéni vadászat; 

- három vagy több vadász részvételével tartott vadászat (a 

továbbiakban: társas vadászat). 

 

 

Egyéni vadászatnak minősül: 

- a cserkelés, 

- a les, 

- a barkácsolás, és 

- a vízi járműből történő vadászat, 

- az egyéni apróvad vadászat, 

- a solymászat, 

- az agarászat. 

 

Társasvadászatnak minősül a nagyvad terelő- és hajtóvadászata, az apróvad kereső-, illetve 

hajtóvadászata amennyiben a felsorolt vadászatokon három vagy több vadász vesz részt. 

Nagyvad terelővadászatának minősül a hajtóebek használata nélkül, vagy legfeljebb 45 cm 

marmagasságú hajtóebek használatával szervezett társasvadászat. 

 

Vadat vadászati célra engedélyezett – legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú – 

vadászlőfegyverrel, legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú elöltöltő fegyverrel, az 

előírt követelményeknek megfelelő vadászíjjal és vadásznyílvesszővel, solymászatra 

engedélyezett ragadozó madárral, agarászatra engedélyezett magyar agárral, vagy jogszerű 

csapdázási módszerrel lehet elejteni, illetve elfogni. Vadászni csak a törvény által nem tiltott 

módon és csak a vadászat rendjének megfelelően lehet. 

 

6.11. Vadászati idények 

 

A vadászati idényeket a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 5. 

számú melléklete tartalmazza. A vaddisznókra vonatkozó vadászati idény egész évben tart. 

 

 

6.12. Felhasznált irodalom 

 Csányi, S és Heltai, M. (1999): A vadgazdálkodás magyarországi helyzete és 

fejlesztésének lehetőségei az EU csatlakozás során. Zöld Belépő, EU csatlakozásunk 

környezeti szempontú vizsgálata. Gödöllő, 49. oldal. 

 Csányi, S., Márton, M., Kiss, K., Köteles, P. és Schally, G. 2020. Vadgazdálkodási 

Adattár 2019/2020. vadászati év. Országos Vadgazdálkodási Adattár, Gödöllő. 66pp 

 Országos Magyar Vadászkamara 2020. Hatvan, saját adatbázis. 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 

törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 
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7. A vaddisznó állomány megfelelő csökkentésére szolgáló célok és eszközök leírása  

 

 

Az afrikai sertéspestis elleni védekezés vaddisznó állományra vonatkozó szabályozási 

rendszere (gyérítés) az egyéni és csoportos diagnosztikai kilövések keretében valósul meg. 

Ezen felül a közepes kockázatú területen vaddisznók vadászata is engedélyezett. Ezekre 

vonatkozó részletes szabályokat az ASP Mentesítési Terv az egyes ASP kockázati területekre 

külön-külön tartalmazza. A diagnosztikai kilövések - mint járványügyi intézkedés - 

végrehajtása során a klasszikus értelemben vett kilövések mellett, azokkal párhuzamosan 

vaddisznó állomány gyérítésére élve fogó berendezések is használhatóak. A szigorúan 

korlátozott területen a diagnosztikai kilövésre vonatkozóan nincsenek irányszámok 

meghatározva, míg az ország többi területén az alábbiak szerint kell eljárni.  

 

A diagnosztikai kilövést a lezárt 2019/2020-as vadászati év, mint bázisév során a vadászatra 

jogosult területén diagnosztikai kilövéssel leölt és - amennyiben a fertőzött területbe való 

sorolásra a vadászati év alatt került sor - vadászat során lelőtt vaddisznók száma összegének 

figyelembevételével kell elrendelni. Az elérendő minimális cél minden korcsoportra 

vonatkozóan az így képzett összeg 150%-a. A fertőzött területen a vaddisznó vadászata tilos, 

így az állományszabályozás a diagnosztikai kilövés teljesülésével valósul meg. Amennyiben a 

HJK vezetője úgy ítéli meg, hogy a fenti irányszámmal az ASP elleni védekezés stratégiai 

célkitűzésében foglalt alacsony állománysűrűség nem, vagy csak hosszú idő alatt valósulna 

meg egy adott vadászterületen, a diagnosztikai kilövés elrendelése során a fenti százaléknál 

jelentősen nagyobb mértékű állománygyérítésről is intézkedhet. A diagnosztikai kilövés során 

az előírt egyedszámok 40%-át szeptember 30-ig kell teljesíteni minden vadászati évben, a 

teljesítést az állategészségügyi hatóságnak október 31-ig ellenőriznie kell. 

 

Minden vadászatra jogosultnak – a szigorúan korlátozott terület kivételével - a vadászati évre 

vonatkozó tervet kell készítenie arról, hogy miként tesznek eleget az ASP Mentesítési Terv 

diagnosztikai kilövésekre vonatkozó előírásokban foglaltaknak és hogyan teljesítik minden 

korcsoportban az állategészségügyi hatóság által előírt 150 %-os irányszámot 

(diagnosztikai kilövés). E tervek kidolgozása során a jelen Akciótervben foglaltakat kell 

alapul venni és elsősorban a klasszikus értelemben vett diagnosztikai kilövéseket – a 

közepes kockázatú területen – a vadászatot kell hatékonyabbá tenni, a leírt módszerek 

alkalmazásával, illetve – ha arra lehetőség van - kiegészíteni az élve fogó berendezések 

(befogók) használatával.  

 

A hosszú távú stratégiai cél – amint az az 1. fejezetben is szerepel – az, hogy az ország 

egész területén legkésőbb 2025. február 28-ig el kell érni a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km
2
 

(0,5 vaddisznó/100 hektár) állománysűrűséget minden vadászatra jogosult területén. 

Figyelemmel a becslés korlátaira, illetve arra, hogy a becslés az évi szaporulatot nem 

tartalmazza, fontos, hogy az irányszám elérését a becslési adatokon felül, 2024/2025. 

vadászati év teríték adatai is bizonyítsák. Ahhoz, hogy a hosszú távú stratégiai célt el 

lehessen érni, illetve a diagnosztikai kilövésekre vonatkozó irányszámokat minden 

korosztályban teljesíteni lehessen, minden vadászterületre vonatkozóan indokolt összeállítani 

a terület adottságainak és az adott vadászatra jogosult lehetőségeinek legjobban megfelelő 

módszereket, illetve eljárásokat. A stratégia cél elérése érdekében a vadászatra jogosultnak azt 

is meg kell határoznia (modellszámítással alátámasztania), hogy az egyes vadászati évekre 

előírt 150%-os irányszámok elérése elegendő-e 0,5 vaddisznó/km
2
 állománysűrűség 

eléréséhez. Ennek magállapításhoz a vadászatra jogosult adatokat kérhet az Országos 

Vadgazdálkodási Adattártól. Ezért minden vadászatra jogosultat kötelezni kell arra is, 
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hogy hosszú távú, több éves tervet készítsenek a stratégiai cél elérésére. A tervben ki kell 

térni arra is, hogy a terv teljesítést követően milyen vadászati nyomásra van szükség a 

legfeljebb 0,5 vaddisznó/km
2
 állománysűrűség eléréséhez. 

 

Mindkét tervet a vadászatra jogosultaknak be kell nyújtaniuk jóváhagyásra a vadászati 

hatósághoz. Annak érdekében, hogy a hosszú távú tervben foglalt végső cél teljesüljön a 

vadászati hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az előző vadászati évben a vadászatra 

jogosultnak sikerült-e teljesítenie az adott vadászati évre vonatkozó, a hosszú távú 

tervben foglalt irányszámokat. Abban az esetben, ha a teljesítés elmaradt a tervtől, akkor 

a hosszú távú tervet úgy kell módosítani a vadászatra jogosultnak, hogy a ciklus végére 

el tudja érni a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km
2
 állománysűrűséget. 

 

A vadászatra jogosultak tervezési munkájának segítése és egységesítése érdekében minden 

területi vadászati hatóság fogalmazza meg, hogy milyen adatokat és milyen 

formátumban vár el a vadászatra jogosulttól az állománygyérítés és a meghatározott 

állomány létszám elérése érdekében, a hosszú távú, illetve az éves tervezéssel 

kapcsolatban. Ezeket írásban rögzítse a hatóság és küldje azt meg a vadászatra 

jogosultaknak, hogy megyei szinten egységes tervek készüljenek. (Ugyanis az elvárások 

megyei szinten történő megfogalmazása esetében a területi jellemzők, sajátosságok 

figyelembevételére jobban meg van a lehetőség, mint országos szinten.) 

 

Ha a vadászatra jogosult határidőre nem tudja elérni a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km
2
 (0,5 

vaddisznó/100 hektár) állománysűrűséget, mentesül a felelőségre vonás alól, ha a 

vadászati hatóság - figyelembe véve a tájegységi fővadász véleményét is - igazolja, hogy a 

vadászatra jogosult - a vadászterület adottságaival összefüggésben – rajta kívül álló 

okból nem volt képes elérni az előirányzott állománysűrűséget. Az ilyen esetekben a 

vadászatra jogosulnak újabb tervet kell készítenie és a vadászati hatóságnak 

jóváhagyásra benyújtania a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km
2
 (0,5 vaddisznó/100 hektár) 

állománysűrűség elérése érdekében.  

 

A fent részletezettek megvalósítása, illetve a stratégiai cél elérése érdekében az eszközök 

igénybevétele, valamint jogszabály változtatás kezdeményezése indokolt: 

 

Élve fogó berendezések használata az egyéni vagy diagnosztikai kilövés mellett, azokkal 

párhuzamosan célszerű és indokolt. Ugyanakkor ezen berendezések kiterjedtebb 

alkalmazásának több esetben gátja, hogy az abban megfogásra került állatok lőfegyverrel 

történő leölése, noha jogszabályi alapja adott, a laikusok részéről kifogás alá esik. Ennek 

kiküszöbölése érdekében – összhangban az ASP Szakértői Akciócsoport korábbi 

véleményével - javasoljuk állatorvos által végezhető leölés (kiírtás) lehetőségét, oly módon, 

hogy a diagnosztikai kilövésért járó összeg helyett az állatorvos költsége váljon 

elszámolhatóvá. Ezen metódus járványügyi szempontból is előnyösebb a lelövésnél, mivel az 

állatból vér nem távozik, a felesleges és indokolhatatlan állatvédelmi kritikákról nem is 

beszélve. Ezen berendezéseknél javasolható azok méretbeli különbözőségeinek 

megvalósítása, ugyanis különösen a nagy városokban jelentős számban megtalálható 

elhanyagolt ingatlanokba könnyebben, olcsóbban helyezhetőek be kisebb méretű szerkezetek, 

azok szükség szerinti mobilitása is egyszerűbben megoldható, amivel a hatékonyság 

fokozható. Az élve fogó berendezések hatékony használatához speciális szakmai 

ismeretekre és jártaságra van szükség, ezért fontos erre vonatkozóan útmutató 

összeállítása és azt igénylő vadászatra jogosultak számára oktatás szervezése is. 
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Az előző bekezdésben foglaltak hatékonyabbá tételére eredményesen használhatók a 

megfelelően elhelyezett vadkamerák, amelyek üzenetet küldenek az alkalmazónak, aki így 

késedelem és felesleges utazás nélkül lehet a helyszínen, ami meggátolhatja az állat befogóból 

történő kiengedését, eltulajdonítását, fényképezését és annak kevesebb stresszt okoz. Azok 

használata kellő technikai minőség - az állatok testhőmérsékletének jelzésére alkalmas 

berendezések - esetén a vaddisznók által sűrűn látogatott dagonyák mellett jelzik az esetleges 

lázas állapotot is. 

 

A különböző határoló berendezések telepítése (kerítés, villánypásztor) nem csak az állatok 

mozgását akadályozzák és lassítják, hanem ezek mellett, mivel megszabják azok útirányát 

könnyebb a diagnosztikai lövések számát fokozni ill. élvefogó berendezések is hasznosabban 

telepíthetőek nyomvonalukban. 

 

Az éjjellátó berendezések használata többé-kevésbé megoldott, de céltávcső előtétként való 

alkalmazásuk engedélyezése különösen lakott területeken fontos. Ezen eszközök használata a 

lényegesen pontosabb találatok miatt járványügyi szempontból támogatandó, mivel így több 

állat kerülhet terítékre, ugyan is a biztonságosabb fegyverhasználat miatt több állatra is 

eredményes lövés adható le.  

 

A rendőri szervekkel való együttműködés keretében a drónos felderítés hatékonyan 

fokozhatja a lövésre kerülő egyedek számát, mivel a terület felesleges háborgatása nélkül 

azon helyek vadászata történhet meg, ahol valóban tartózkodik vaddisznó. Ez által elkerülhető 

más fajok felesleges zavarása, továbbá a meglőtt, de nem megtalált, elhullott egyedek 

felderítésében is eredményesen használható.  

 

A lelőtt állatok szállítását hatékonyabbá és biztonságosabbá teheti az összehúzható kivitelben 

alkalmazható csepegésmentes jó minőségű ponyva alkalmazása, amely eszköz mosható, 

fertőtleníthető, kis helyen elfér, beszerzése nem jelent nagy terhet. 

 

Az ún. csalogató szaganyagok használata vaddisznó esetében, különösen a búgási időben 

eredménnyel jár, ezért ezek engedélyezése megfontolandó. 

 

A jogszabály változások terén, a magas és közepes kockázatú területek vonatkozásában a 

helyi értékesítés, feltétel rendszerének – az uniós szabályozással összhangban történő - 

kidolgozása, pontosítása (egyéb vadfajok vonatkozásában is), beleillesztve a jelenleg hatályos 

43/2011.(V.26.) VM rendeletbe, illetve a hőkezelt készítménybe való bedolgozás 

lehetőségének megteremtése jelentős költség csökkenést eredményezne, lerövidítené a 

feldolgozási időt, valamint a vadászok részére elfogadhatóbbá tenné a meglévő járványügyi 

intézkedéseket.  

 

Az elrendelt intézkedések eredményesebb végrehajtását nagy mértékben elősegítené, ha a 

vadászok már a vadászvizsgát megelőző képzés során a jelenlegi állategészségügyi 

követelményeknek jobban megfelelő, naprakész ismereteket kapnának, elsősorban az afrikai 

sertéspestisről (a jelenlegi tananyagban csak a klasszikus sertéspestis szerepel), a 

járványvédelmről (biológiai biztonságról) és vaddisznó állomány csökkentésének 

fontosságáról. Indokolt lenne, hogy az állategészségügyi ismereteket megfelelő szakmai 

gyakorlattal rendelkező állatorvosok oktassák és kérjék számon. Ennek érdekében a 

vadászképzés jelenlegi rendszerét felül kell vizsgálni. 
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A fentieken túl indokolt tanácsadói hálózat létrehozása az állategészségügyi szempontok 

figyelembevételével, abból a célból, hogy a vadászatra jogosultaknak a vaddisznó állomány 

csökkentését célzó tevékenységét – a területen tett látogatáson alapuló javaslataikkal -

elősegítsék. 

 

Ha hosszabb távot tekintve is eredményesen kívánjuk a vaddisznó állomány csökkentését 

végrehajtani, akkor a vaddisznók vadaskertekben vagy vadfarmokon való tartásának 

folyamatos állategészségügyi felügyeletét biztosítani kell. Ennek érdekében kötelezni kell az 

ilyen létesítmények üzemeltetőit, hogy erről szolgáltató állatorvossal kötött írásos 

szerződéssel gondoskodjanak. Ezen felül a vaddisznót vagy vaddisznót is tartó vadaskertek és 

vadfarmok üzemeltetőinek – az ellátó állatorvos ellenjegyzésével - a létesítményükre 

kidolgozott járványügyi szabályzatot kell készíteniük és jóváhagyásra benyújtaniuk a HJK 

vezetőjének, illetve ahol nincs HJK a megyei főállatorvosnak. A járványügyi szabályzatnak 

tartalmaznia kell a létesítményben maximálisan tartható vaddisznó létszámot és a 

létesítménybe befelé és az abból kifelé irányuló forgalomra vonatkozó szabályokat, valamint 

az ASP esetleges megállapítása esetén a vaddisznó állomány felszámolására vonatkozó 

eljárást is. 
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8. A vaddisznó populáció csökkentésének alternatív módszereinek kidolgozását szolgáló 

folyamatban lévő vagy tervezett tanulmányok, kísérletek vagy kísérleti projektek  
 

 

A nemzetközi kutatások eredményeit figyelembe véve alternatív állománycsökkentési 

módszerekként három lehetőség adható meg: 

 

1. A vaddisznók csoportos élő befogása, majd a befogott vaddisznók leölése (eutanázia), 

esetleg áttelepítése (pl. farmra). A jelenlegi ASP járványügyi helyzetben azonban az 

áttelepítés nem járható út, mert ezzel legfeljebb a szabadtéri állomány csökken, továbbá nagy 

a járványügyi kockázata is. A disznók leölése kis kaliberű, hangtompítós fegyverekkel 

gyorsan és hatékonyan elvégezhető. A csoportos befogás előnye, hogy megfelelő előkészítést 

(beszoktatás) követően teljes kondák foghatók be, ezáltal a lőfegyveres vadászatnál sokkal 

hatékonyabban és nagyobb mennyiséget lehet az érintett állományból kivenni. Az USA-ban a 

hatékonyság miatt priorizált megoldásnak tekintik. 

 

Az élőbefogásnak nálunk is nagy hagyományai vannak, de alapvető célja a vaddisznós kertek 

feltöltése volt, állomány szabályozási szempontból nem kapott komoly szerepet (kivéve 

nemzeti parkokat, ahol a vadászat kiváltására próbálták használni). Kutatási-fejlesztési 

szempontból vizsgálni kellene az egyszerű, gyorsan áttelepíthető, de megbízható befogók 

technikai paramétereit (ilyen számos található az USA piacon, tehát nem kell „feltalálni"), 

illetve olyan viselkedési kutatások indokoltak lehetnek, amik ismeretében a befogási 

hatékonyság fenntartható és/vagy növelhető. 

 

2. A vaddisznók mérgezése, mint az állomány csökkentés eszköze. Alapvetően a mérgek 

alkalmazásának uniós korlátai vannak, amiket vaddisznó esetében nehéz teljesíteni. A két 

alapvető korlát, hogy a méregnek 100%-os szelektivitásúnak kell lennie (csak vaddisznó 

hullhat el), illetve az állatok elpusztulását követően a méreg nem kerülhet a tápláléklánca. 

Ausztráliában a HOG GONE márkanevű, nátriumcitrát hatóanyagú csalit vezették be, ami az 

elvadult házisertések csökkentésének reális eszköze (kisebb veszélyt jelent alkalmazása, mint 

a nátrium-fluoracetát [„1080”]). AZ USA-ban az engedélyezést követően függesztették fel a 

KAPUT elnevezésű, warfarint tartalmazó csalianyag bevezetését, különböző lobbicsoportok 

nyomására. Fontos megjegyeznünk, hogy – összhangban a jogi szabályozással és a vadászati 

etikával – hazánkban a mérgezés nem alkalmazható a vaddisznó állomány 

csökkentésére. 

 

3. A vaddisznók fogamzásgátlása és ezáltal a vaddisznó állomány csökkentése. Az ún. 

„vértelen” állományszabályozás eszközeként főleg álltvédők propagálják. 

Állománycsökkentés és rövid távon hatékony beavatkozás szempontjából nem hatékony 

megoldás. Fontos megjegyeznünk, hogy – összhangban a jogi szabályozással és a vadászati 

etikával – hazánkban a fogamzásgátlás nem alkalmazható a vaddisznó állomány 

csökkentésére. 

 

Az állománycsökkenés és az állománycsökkentés monitoringja szempontjából szükség lenne, 

hogy a vaddisznó állományok felmérésének módszertana országosan egységesítésre kerüljön. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy 100%-os hatékonyságú módszerek bevezetésére nincs szükség, de 

ilyen módszer(ek) nem is léteznek. Az azonban vitathatatlan igény, hogy az ASP hatásának 

nyomon követésére legalább olyan módszerek álljanak rendelkezésre, amelyek a „jelentős" 

változások jelzését megbízhatóan biztosítják. Ez a szintű pontosság egyébként a "rendes" 
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gazdálkodásban érvényes tervezési rendszer működéséhez is szükséges. A figyelembe vehető 

módszerek: 

 

◦ Közvetlen számlálás meghatározott útvonalon vagy szinkron számlálás kijelölt 

helyeken 

◦ Hajtásos számlálások (mintaterületeken) 

◦ Kameracsapdák 

◦ Vadászati statisztikák (index vagy visszaszámolás, modellezés) 

◦ Hullaték számlálása 

◦ Fekhelyszámlálás 

◦ Genetikai elemzés (egyedi azonosítás terítékből vagy hullatékból) 

 

Felmerülhet még a vaddisznó területhasználatának rádió-telemetriás vizsgálata, elsősorban az 

ASP terjedését elősegítő magatartási formák kérdéseiben (zavarás, szétszóródás, helyhűség). 
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9. A vaddisznó vadászatával kapcsolatos nemzeti járványvédelmi (biológiai biztonsági) 

követelmények és a sertéstartó gazdaságokra vonatkozó járványvédelmi (biológiai 

biztonsági) intézkedéseinek leírása 

 

 

9.1. Vaddisznó vadászatával, illetve a diagnosztikai kilövésekkel kapcsolatos 

járványvédelmi (biológiai) biztonsági szabályok 

 

A vaddisznó vadászatával és diagnosztikai kilövéssel kapcsolatos járványvédelmi (biológiai 

biztonsági) szabályokat az ASP Mentesítési Terv tartalmazza. A vaddisznó vadászata a 

fertőzött területen és ezen belül a szigorúan korlátozott területen tilos, ezeken a területeken 

csak diagnosztikai kilövés folyik. Az ASP Mentesítési Terv 7. függeléke tárgyalja a 

vaddiszók társas vadászatával, illetve csoportos diagnosztikai kilövésével kapcsolatos, a 

fertőzött és magas kockázatú területekre vonatkozó járványvédelmi szabályokat.  

 

9.2. Házisertsertésekre (sertéstartó telepekre) vonatkozó járványvédelmi (biológiai) 

biztonsági követelmények. 

 

Magyarországon alapvető előírás az, hogy a terület ASP kockázati kategóriájától függetlenül 

be kell tartani az ÁSZ-ban foglalt általános járványvédelmi előírásokat. AZ ÁSZ két 

kategóriába sorolja a sertéstartó telepeket, ezek a nagylétszámú, valamint a kislétszámú 

sertéstelepek. Nagylétszámú az a sertéstelep, amely alkalmas száz vagy száznál több sertés 

tartására. Azok a telepek, amelyeken kevesebb, mint száz sertés tartható, kislétszámú telepnek 

minősülnek. Az ASP mentesítési terv az ÁSZ kategorizálását tovább finomítja, a kislétszámú 

állományokat két csoportba sorolja, ezek a kislétszámű árutermelő állományok és a 

kislétszámú nem árutermelő állományok. Az ASP Mentesítési Terv azt is kimondja, hogy 

minden nagylétszámú állomány egyben árutermelő állomány. Ezen felül úgy rendelkezik, 

hogy minden olyan kislétszámú sertésállományt árutermelő állománynak kell besorolni, amelyben 

a sertéseket nem csak saját fogyasztás céljából tartják. Kislétszámú nem árutermelő az az 

állomány, ahol tenyészsertéseket (sem kocát, sem kant) nem tartanak, a sertéseket kizárólag saját 

fogyasztás céljára hizlalják, és sem a sertések, sem a belőlük készült termékek nem hagyják el a 

tartási helyet.  

 

Az illetékes állategészségügyi hatóságnak minden évben a fenti szempontok szerint kell 

besorolnia az területen található sertésállományokat, továbbá fel kell mérnie, hogy az 

illetékességi területén lévő sertésállományok között vannak-e ideiglenesen vagy tartósan 

kültéren tartott állományok. Az ilyen állományokról külön nyilvántartást kell vezetni. 

 

9.2.1. Az ÁSZ fontosabb járványvédelmi szabályai 

 

Az ÁSZ rendelkezéseinek megfelelően állattartáshoz olyan állattartó épületet, telepet, 

karámot stb. kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési, állattartási technológiát kell 

alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben való 

tartását és biztosítja, hogy az állati termék közvetlenül emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-

előállításra alkalmas legyen. Az állatok tartása az emberek, az állatok egészségét nem 

veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Az állattartó telep vagy állattartó épületek 

létesítése során állategészségügyi hatóság (az illetékes járási hivatal) szakhatóságként 

működik közre. Az állategészségügyi szakhatóság az állattartó telep és technológia 

járványügyi, állathigiéniai alkalmasságának megállapításához a 9.2.1.1 és a 9.2.1.2 pontokban 

ismertetett feltételek fennállását vizsgálja. 
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9.2.1.1. Nagylétszámú sertéstartó telep esetében 

 

A nagylétszámú sertéstartó telepekre vonatkozó feltételek az alábbiak: 

 

- hígtrágya kezelése esetén annak ártalmatlanítása céljára a telep közelében kijelölt és 

hatóságilag engedélyezett erdő vagy szántó terület; 

- az állattartó telepen szükséges tisztításhoz, fertőtlenítéshez legalább egy nagynyomású – 

lehetőleg meleg vízzel vagy gőzsugárral működő – fertőtlenítő gép; 

- a telepet olyan kerítéssel körülvették, amely alkalmas ember vagy kóbor állat behatolásának 

megakadályozására; 

- fekete-fehér rendszerű öltöző, amelynek az utcai ruha tárolására szolgáló külső öltözőjét 

mosdó-zuhanyozó helyiség választja el a munkaruha elhelyezésére szolgáló belső öltözőtől; 

- a kapuban az útburkolat kialakítása lehetővé teszi a járművek kerekeinek megtisztítását és 

fertőtlenítését (pl. kerékfertőtlenítő medencét) alakítottak ki, leereszthető folyadékkal, vagy 

jármű fertőtlenítésére alkalmas gépet állítottak be]; 

- boncolásra alkalmas hullakamra, melynek falai és padozata lemosható, fertőtleníthető, a 

létesítmény hideg-meleg vízzel és csatornával ellátott; 

- az állati hullák gyűjtéséhez és elszállításához konténertároló hely vagy helyiség, és/vagy 

hullaégető; 

-a kerítés vonalában helyezték el mindazokat az építményeket, amelyek a külső személy- és 

járműforgalommal kapcsolatosak (pl. öltöző, állatrakodó, kényszervágó, hullakamra); 

- az állattartó épületek padozata, oldalfalai könnyen takaríthatók, fertőtleníthetők, a 

keletkezett szennyvíz, trágya, trágyalé maradéktalanul eltávolítható, a megfelelő 

csúszásmentesség, szellőztetés, világítás biztosított, a berendezések könnyen kezelhetők, 

takaríthatók és fertőtleníthetők, az állatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik és nem 

balesetveszélyesek; 

- az építmények alkalmasak arra, hogy szükség esetén megvédjék az állatokat az időjárás 

káros hatásától; 

- az állatok fajának, fajtájának megfelelő mozgási igény kielégítésére alkalmas kifutóról, 

karámról gondoskodtak. 

 

9.2.1.2. Kislétszámú állattartó telep esetében 

 

A kislétszámú sertéstartó telepekre vonatkozó feltételek az alábbiak: 

 

- átöltözésre, mosakodásra és személy-fertőtlenítésre alkalmas helyiségről gondoskodtak; 

- az állattartó épületet úgy helyezték el, hogy járványveszély esetén lehetővé teszi a védelem 

szempontjainak megfelelő személy- és járműforgalom megszervezését. 

 

9.2.2. Az ASP szempontjából kiemelt járványvédelmi (biológiai) biztonsági követelmények 

 

Az ASP Mentesítési Terv a terület ASP kockázati kategóriájához igazodóan sorolja fel az 

ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű járványvédelmi (biológiai biztonsági) 

követelményeket, amelyeket a Mentesítési Terv 6. függeléke tartalmaz. Fontos hangsúlyozni, 

hogy a vírusölő fertőtlenítő szerek, szerves anyag jelenlétében hatástalanok, emiatt a lábbelik 

takarítása a fertőtlenítés előtt felértékelődik.    
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9.2.3. A szigorúan korlátozott területen tartott kislétszámú sertésállományokra vonatkozó 

speciális járványvédelmi feltételek 

 

Tekintettel arra, hogy az ÁSZ-ban előírt, kislétszámú állományokra vonatkozó 

járványvédelmi (biológiai biztonsági) előírások enyhébbek, mint nagylétszámú állományok 

esetében ezért fertőzött terület SZKT-n kívüli részén további speciális, az ASP megelőzése 

szempontjából fontos előírásokra van szükség. Ezeket az ASP mentesítési Terv 2.2.3.4.1-

2.2.3.4.11. pontjai tartalmazzák 

 

9.2.4. Vérszívó legyek és egyéb rovarok esetleges szerepe az ASP terjesztésében 

 

Nemzetközi szakirodalmi adatok alapján (Fila and Woźniakowski, 2020) a vérszívó legyek 

szerepet játszhatnak az ASP terjesztésében is. Ezért a nagylétszámú telepek védelme 

tekintetében fokozottan fel kell készülni a vérszívó legyek és egyéb rovarok esetleges fertőzés 

közvetítő szerepére. A vérszívó rovarok nem valódi vektorok, ezért csak rövid távon képesek 

a fertőzés közvetítésére, de egy az állattartó telep közvetlen közelében előforduló fertőzött 

vaddisznó reális veszélyt jelent a házisertésekre.  

 

A védekezés tekintetében fontos az állattartó telepeken a kisebb állóvizek (tócsák) 

megszüntetése, valamint az aljnövényzet folyamatos vágása, a gazosodás megszüntetése. A 

szúnyogok nyílt területen történő mozgása akadályozott, míg magasabb fű között, bokros 

területen tovább tudnak haladni. 

 

Az istállók szúnyoghálóval történő védése nem valósítható meg az állathigiéniai körülmények 

jelentős romlása nélkül (magas ammónia koncentrációhoz vezethet), de légzsilipek és 

repellens szerek használata, erősen javasolt. 

 

Irodalom: 

 

Mateusz Fila and Grzegorz Woźniakowski: African Swine Fever Virus – The Possible Role of 

Flies and Other Insects in Virus Transmission, J Vet Res. 2020 Mar; 64(1): 1–7., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106000/ 
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10. Kommunikációs stratégia, kapcsolódó hivatkozások és az ASP-re vonatkozó, az 

ország vadász társadalmának szóló figyelemfelkeltő és oktatási kampányok  
 

 

10.1. Időtartam 

 

A Nemzeti Akcióterv hosszú távú, 2021-től 2025-ig szóló intézkedéseket tartalmaz, beépítve 

az évenkénti felülvizsgálatot. 

 

10.2. Cél 

 

Az ASP megelőzése, ellenőrzése és leküzdése érdekében tett intézkedések támogatása 

kommunikációs eszközökkel, azaz a Nébih széleskörű tájékoztató tevékenysége révén felhívja 

valamennyi érintett figyelmét annak fontosságára, hogy megakadályozzuk a betegség 

terjedését. 

 

10.3. Célcsoportok 

 

1. vadászok, szakmai szervezetek 

2. sertéstartók – (nagylétszámú és kislétszámú telep vonatkozásában egyaránt) 

3. állatorvosok 

4. lakosság 

5. polgármesterek, önkormányzati vezetők, jegyzők 

6. sajtó 

 

10.4. Üzenetek 

 

A) Vadászok 

 

Miért fontos az ASP megállítása? 

 A vadászat, a vadászati turizmus korlátozásainak és az ezekből eredő gazdasági 

veszteségeknek az elkerülése, minimalizálása érdekében. 

 Az ASP miatt a vaddisznó populáció jelentősen csökkenhet, vagy akár el is tűnhet 

hazánkból. 

 A fertőzött vaddisznók a környezet szennyezésével is terjesztik a vírust, így nagyobb a 

másodlagos kitörések esélye a házi sertéseknél. 

 

Mit tegyenek? 

Elengedhetetlen a fokozott figyelem. Minden vadász gyűjtse be az elhullott testeket, a 

gyanús állatokat lője ki, jelentse és küldje be vizsgálatra! Vadászatot követően 

fertőtlenítsék az eszközöket, ruházatot, lábbelit még a vadászat helyszínének elhagyása 

előtt! Fontos az állategészségügyi szabályok fokozott és maradéktalan betartása.  

 

B) Sertéstartók 

 

Miért fontos az ASP megállítása? 

 Az ASP súlyos fenyegetést jelent a sertéstenyésztés számára, nincs ellene gyógyszer 

vagy védőoltás, a megelőzés az egyetlen védekezési mód. 

 A betegség rendkívül jelentős (közvetlen és közvetett) gazdasági veszteségeket 

okozhat. 
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 Az ASP veszélyeztetheti a gazdálkodók megélhetését. 

 

Mit tegyenek? 

Minden sertéstartónak saját jól felfogott érdeke, hogy mindent megtegyen a betegség 

megelőzéséhez! A javasolt járványvédelmi intézkedéseket tartsák be. Haladéktalanul 

jelentsék be a gyanús vagy elhullott állatot! Ne vásároljanak igazolatlan eredetű sertést, 

ha ilyet kínálnak eladásra, jelentsék a hatóságnak. 

 

C) Állatorvosok 

 

Miért fontos az ASP megállítása? 

 Az ASP súlyos fenyegetést jelent a sertéstenyésztés számára, nincs ellene gyógyszer 

vagy védőoltás, a megelőzés az egyetlen védekezési mód. 

 A felismerése nem könnyű, mert egyszerre csak kevés állat fertőződik meg, így egy 

ideig rejtve maradhat az állományban. 

 A megfertőzött egyedek döntő többsége elhullik, de sok állat hirtelen, jellemző 

klinikai tünetek nélkül hullik el, ezért nagyon fontos a hullák laboratóriumi vizsgálata 

(passzív surveillance). 

 A fertőzött vaddisznók a környezet szennyezésével is terjesztik a vírust, így nagyobb a 

másodlagos kitörések esélye a házi sertéseknél. 

 A betegség rendkívül jelentős (közvetlen és közvetett) gazdasági veszteségeket 

okozhat. 

 

Mit tegyenek? 

Minden állatorvos fokozott körültekintéssel járjon el felügyelt telepein, megbízóinál. Az 

elhullott egyedekből küldjenek az ASP Mentesítési Terv előírásai szerint mintákat 

virológiai vizsgálatra. Minden gyanús esetet haladéktalanul jelentsenek a hatóságnak. 

Az információk megosztásával segítsék a betegség jelentette kockázat össztársadalmi 

megértését, ezáltal a megelőzést. Ügyeljenek a biológiai biztonságra: minden helyszíni 

vizsgálatot követően fertőtlenítsék az eszközöket, a ruházatot, a lábbelit, még a helyszín 

elhagyása előtt! A sertésállományokban tett látogatások során, valamint vadászokkal 

való találkozás esetén minden esetben hívják fel figyelmet az ASP Mentesítési tervben 

foglaltak betartásának fontosságára. 

 

D) Lakosság 

 

Miért fontos az ASP megállítása? 

 A betegség jelenléte és a házi sertések esetleges fertőződése saját 

élelmiszerfogyasztási szokásaikra is hatással van/lesz. 

 Az ASP más szektorokra is hatással lehet (turizmus, feldolgozóipar), ami 

munkahelyeket veszélyeztethet. 

 

Mit tegyenek? 

Ne hozzanak be külföldről állati eredetű élelmiszert! Piacokon ne vásároljanak 

külföldiektől állati eredetű élelmiszert, sertéshúst, sertéshúskészítményt! Élelmiszert 

csak ellenőrzött helyről! 

 

E) polgármesterek, önkormányzati vezetők 

 

Miért fontos az ASP megállítása? 
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 Az ASP súlyos fenyegetést jelent a sertéstenyésztés számára, nincs ellene gyógyszer, a 

megelőzés az egyetlen védekezési mód. 

 Az ASP veszélyeztetheti a gazdálkodók megélhetését. A betegség jelenléte és a házi 

sertések esetleges fertőződése a lakosság élelmiszerfogyasztási szokásaikra is hatással 

van/lesz. 

 A betegség rendkívül jelentős (közvetlen és közvetett) gazdasági veszteségeket 

okozhat. 

 

A Nébih mindent kézben tart, de az információk terjesztésben aktív közreműködésre 

van szükség a részükről. A Nébih kommunikációs segítséget nyújt. 

 

F) Sajtó 

 

Minden szükséges információt megtalálnak a Nébih tematikus weboldalán. 

 

10.5. Csatornák, eszközök 

 

o tematikus aloldal a hatóság saját weboldalán,  

o social media felületek, 

o szakmai tájékoztató levelek, 

o szórólapok (DM-mel), 

o plakátok, 

o közlemények, 

o fizetett hirdetések 

o országos rádiók 

o országos nyomtatott lapok 

o online hírportálok, 

o lakossági és szakmai fórumok, 

o reklámajándékok, 

o felmérések. 
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Tervezett eszközök  

Eszköz 
Alkalmazás 
időpontja 

Költségvonzat 
(van/nincs) 

Aloldal a Nébih portálon folyamatos nincs 

Kérdőíves felmérés a vadászok körében ASP témában 
(akár OMVK vagy OMVV bevonásával) – tájékoztatók 
készítése és terjesztése az eredmények tükrében 

szükség szerint van 

Szakmai tájékoztató levelek szükség szerint nincs 

Sajtóközlemények szükség szerint nincs 

Kiadványok:  

 Rövid ismertető az afrikai sertéspestisről és 
közép-európai megjelenésének veszélyéről 

 Hasznos tanácsok az afrikai sertéspestis 
megelőzéséhez 

időszakosan van (gyártás+terjesztés) 

Rádióspot – 15 sec szükség szerint van (terjesztési díj) 

banner – „Az afrikai sertéspestis (ASP) veszélyezteti 
Magyarország sertésállományát.”  
méretek: 1242*185px, 990*90px, „kapu” banner 

szükség szerint van (médiavásárlás) 

PR szakcikk vadászati (kiemelten Nimród és Vadászlap 
újság), mezőgazdasági, állattenyésztési print és online 
lapokba 

szükség szerint van (médiavásárlás) 

Print hirdetési grafikák – „Az afrikai sertéspestis (ASP) 
veszélyezteti Magyarország sertésállományát.” méretek: 
184*152 mm, 265*340 mm 

nem --- 

Szakmai fórumok folyamatosan 
nincs (járulékos 

költségeket, pl. utazás, 
nem számítva) 

Részvétel a Vadászati Világkiállításon (információs stand 
szakember részvétellel, valamint nemzetközi konferencia 
szervezése) 

2021. szeptember 
25. és október 14. 

között 
van 

Információs videók (megelőzési jó gyakorlatok és az 
állatorvos által készített tájékoztató) népszerűsítés 

folyamatos van 

Brandingelt termékek gyártása 

szükség szerint, 
egyéb 

aktivitásokhoz 
kötődően 

van (gyártási költség) 
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11. A vadgazdálkodási és az állattenyésztési ágazat közötti együttműködési programok, 

amelyek biztosítják a fenntartható vadgazdálkodást, a kiegészítő takarmányozás tilalmának 

betartását és a jó mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazását, amelyek célja az ASP 

megelőzése, ellenőrzése és felszámolása  

 

 

Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) a házi sertés- és vaddisznóállományt 

veszélyeztető, tömeges elhullással járó, vírus okozta fertőző betegség. Jelenleg 

Magyarországon kizárólag a vaddisznóállományban van jelen és az érintetteknek mindent el 

kell követni, hogy ne terjedjen át a házi sertés állományokba, mert ennek beláthatatlan 

gazdasági következményei lennének. Ehhez a vadgazdálkodóknak, az állattartóknak, az 

Országos Járványvédelmi Központnak (továbbiakban: OJK), a vadászati- és állategészségügyi 

hatóságoknak, a tájegységi fővadászoknak szorosan együtt kell működniük. 

 

A járvány ellen jelenleg az egyetlen hatékony védekezési forma a vaddisznó állomány 

intenzív gyérítése abból a célból, hogy a fertőzési lánc megszakadjon. Emiatt a vadászatra 

jogosultaknak, mint ezen feladat végrehajtóinak, be kell tartani az állategészségügyi hatóság 

által kiadott utasításokat és törekedni kell az előírt állománygyérítés teljesítésére. Különös 

tekintettel fontos ezen feladat végrehajtása az olyan helyeken, ahol vaddisznók a gyengébb 

járványvédelemmel rendelkező kislétszámú telepek sertés állományával érintkezhetnek, vagy 

a kifejezetten nagylétszámú sertést tartó gazdaságok környezetében.  Ugyanis egy kifejezetten 

nagylétszámú sertésállomány esetleges fertőzése jelentős gazdasági kárral jár, továbbá a telep 

felszámolásának végrehajtása is igen jelentős feladatot ró az állategészségügyi szolgálatra, az 

ATEV-re és az állattartóra is. Ráadásul az ilyen nagylétszámú sertésállományok fertőződése a 

nemzetközi megítélés szempontjából is igen kedvezőtlen. Ugyanakkor ehhez nagyon fontos, 

hogy a telep is megfeleljen a hatósági előírásoknak. A kislétszámú telepeknek is 

maradéktalanul meg kell felelniük az ASP Mentesítési Tervben foglalt járványvédelmi 

előírásoknak. A nagylétszámú sertéstelepek esetében a teljesen zárt rendszer alapfeltétel, a 

telepet határoló kerítés megfelelő állapotát folyamatosan fenn kell tartani. A telep vezetésének 

fokozottan ügyelni kell arra, hogy a telepen dolgozó és esetleg szabadidejükben vadászati 

tevékenységet folytató munkatársak szigorúan betartsák a járványvédelmi előírásokat. 

Kifejezetten ügyelni kell a telepre bekerülő takarmány eredetére és a pihentetési idő 

betartására. Az extenzíven tartott állományok (mangalica, duroc) tartását meg kell szüntetni, 

vagy kettős kerítéssel kell körül venni a területet a ASP Mentesítési Terv előírásainak 

megfelelően, megakadályozva ezzel a vaddisznóval történő érintkezést. 

 

A kiegészítő takarmányozás tilalma a vadászok, vadgazdálkodók körében eléggé negatív 

megítélésű. Nyilván tisztában vannak azzal, hogy a vaddisznóállomány fenntartó célú 

takarmányozása nem lehetséges, mivel ezzel az állomány növekedését elősegítenék, ami 

ellentétes a jelenlegi törekvéssel. Ugyanakkor bizonyított tény, hogy a vaddisznók helyben 

tartásához szükséges bizonyos mennyiségű és állandó jellegű takarmányozást folytatni, 

amivel szűkíteni lehet a vaddisznó mozgásterületét. Ugyanis amennyiben nem talál a 

búvóhelye közvetlen közelben elegendő és számára megfelelő élelmet, akkor képes nagy 

távolságokra elmenni és így egy esetleges ASP pozitív vaddisznó nagy területeket tud 

megfertőzni. Kedvező fejlemény, hogy a 2/2020. OFÁ határozattal kiadott ASP Mentesítési 

Terv, már a gyakorlathoz közelítően, engedélyezi a diagnosztikai kilövés, illetve annak 

előkészítése céljából a vadászatra jogosult területéhez mérten, leshelyenként a hetente 10-15 

kg takarmányt kihelyezését. Ezzel elősegíthető a vaddisznó állománygyérítése. 
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Az ASP felszámolását több jó mezőgazdasági gyakorlat is elősegítheti, amelyeknek alapja, 

hogy a vadászatra jogosult jó viszonyt ápoljon a vadászterületen gazdálkodókkal. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az állománygyérítés eredményességét segítő 

tevékenységekkel a gazdálkodó hozzájárulhat az ASP terjedésének lassításához. Ilyen 

tevékenység az erdőszélével határos magas növésű mezőgazdasági kultúrák (kukorica, 

napraforgó, cirok) széleinek, illetve a táblák belsejének legalább 5 m szélességben történő 

lezúzása és tisztán tartása, ezzel elősegítve a vad időbeni észlelését és elejtését. Ezen kívül a 

vadászatra jogosult megegyezhet a gazdálkodóval, hogy a vadászterület néhány frekventált 

pontján lévő kukorica táblának minimális részét hagyja lábon, a kukorica tarló bizonyos 

részén ne végezzen talajművelési munkákat tavaszig. Ezáltal a környéken lévő vaddisznók 

a téli táplálékszegény időszakban nem fognak nagy távolságokat megtenni élelem után 

kutatva, egyúttal ez az állománygyérítés kivitelezését is segítheti. Az említett példák 

megvalósításának feltételeit és támogatását javasolt kidolgozni. 
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12. Határokon átnyúló együttműködés más tagállamokkal és/vagy harmadik 

országokkal a vaddisznó állomány szabályozása terén  

 

 

Az együttműködés a szomszédos országokkal, különösen a szomszédos EU tagállamokkal 

rendkívül fontos, hiszen e nélkül a határ menti területeken eredményes vaddisznó állomány 

csökkentés nem képzelhető el. Az együtt működés javasolt formája kétoldalú vagy többoldalú 

találkozók szervezése, ahol a szakemberek informálhatják egymást egyrészt országuk ASP 

járványügyi helyzetéről, másrészt a vaddisznó állomány csökkentésre tett erőfeszítésekről is. 

Az ilyen fórumok egyben a szomszédos országok intézkedéseinek összehangolására is 

alkalmasak.  

 

Megjegyzendő, hogy ez a szisztéma jól bevált a szlovák és magyar intézkedések 

összehangolására a 2007 és 2013 között Nógrád megyében és Pest megyének a Dunától 

északra elterülő, Szlovákiával határos részében lezajlott klasszikus sertéspestis (KSP) járvány 

esetében.  

 

E találkozók részletes forgatókönyvével kapcsolatos döntés az Országos Főállatorvos 

hatáskörébe tartozik. 
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13. Végrehajtási szabályok és ütemterv 

 

 

Magyarországon az ASP az ASP megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos részletes 

szabályozást a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az ASP Mentesítési Terv 

tartalmazza. Az ASP Akcióterv az ASP Mentesítési Terv függelékét képezi és olyan 

intézkedéseket is tartamaz, amelyek az ASP Mentesítési Tervben korábban még nem 

szerepeltek, de a vaddisznó állomány csökkentését hatékonyabbá tehetik. Ezek az 

intézkedések az alábbiak:  

 

1. Minden vadászatra jogosultnak hosszú távú, több éves tervet kell készítenie és a vadászati 

hatóságnak jóváhagyásra benyújtania arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedésekkel éri el a 

2025. február 28-ig a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km
2
 (0,5 vaddisznó/100 hektár) 

állománysűrűséget. A feladat végrehajtása során a vadászatra jogosult kérheti a tájegységi 

fővadászok segítségét.  

 

Felelős: minden vadászatra jogosult 

Határidő: 2021. március 31. 

 

2. Minden vadászatra jogosultnak – a szigorúan korlátozott területbe tartozók kivételével - 

éves tervet kell készítenie a 2021/2022-es és azt követő vadászati évekre, hogy miként tesz 

eleget az ASP Mentesítési Terv diagnosztikai kilövésekre vonatkozó előírásokban 

foglaltaknak és hogyan teljesíti minden korcsoportban az állategészségügyi hatóság által 

előírt, a 2019/2020. vadászati év (bázisév) alapján kiszámított 150 %-os irányszámot 

(diagnosztikai kilövés). A tervet jóváhagyásra ebben az esetben is meg kell küldeni a 

vadászati hatóságnak. A feladat végrehajtása során a vadászatra jogosult kérheti a tájegységi 

fővadászok segítségét. 

 

Felelős: minden vadászatra jogosult 

Határidő: minden évben március 15, első alkalommal 2021. március 31. 

 

3. Minden területi vadászati hatóságnak írásban közölnie kell a vadászatra jogosultakkal, hogy 

milyen adatokat és milyen formátumban vár el a hosszú távú, illetve az éves tervezéssel 

kapcsolatban, annak érdekében, hogy megyei szinten egységes tervek készüljenek.  

 

Felelős: minden területi (megyei) vadászati hatóság 

Határidő: 2021. február 28., módosítás esetén az adott év január 31. 

 

4. Minden területi vadászati hatóságnak a vadászatra jogosultak által benyújtott terveket jóvá 

kell hagynia. 

 

Felelős: minden területi (megyei) vadászati hatóság 

Határidő: minden évben április 30. 
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5. Minden területi vadászati hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az előző vadászati évben a 

vadászatra jogosultnak sikerült-e teljesítenie az adott vadászati évre vonatkozó, a hosszú távú 

tervben foglalt irányszámokat. Abban az esetben, ha a teljesítés elmaradt a tervtől, akkor a 

vadászatra jogosultat kötelezni kell a hosszú távú terv módosítására olyan módon, hogy a 

ciklus végére elérhető legyen a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km
2
 (0,5 vaddisznó/100 hektár) 

állománysűrűség. 

 

Felelős: minden területi (megyei) vadászati hatóság 

Határidő: minden évben április 30. 

 

6. Az Országos Járványvédelmi Központnak (OJK) tanácsadói hálózatot kell létrehoznia az 

állategészségügyi szempontok figyelembevételével, abból a célból, hogy a vadászatra 

jogosultaknak a vaddisznó állomány csökkentését célzó tevékenységét elősegítsék. 

 

Felelős: OJK 

Határidő: 2021. március 31. 

 

7. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) üzemeltetőjének részletes javaslatot kell 

tennie azokra a módszerekre, amelyekkel a vaddisznó állomány becslés pontosságát 

számottevően növelni lehet. 

 

Felelős: OVA 

Határidő: 2021. március 31. 

 

8. Az Országos Magyar Vadászkamarának felül kell vizsgálnia a jelenlegi vadászképzést, 

hogy az jobban megfeleljen a jelenlegi állategészségügyi követelményeknek, illetve a 

hatékony vaddisznó állomány gyérítés elősegítésének.   

 

Felelős: Országos Magyar Vadászkamara 

Határidő: 2021. március 31. 

 

9. A vaddisznót vagy vaddisznót is tartó vadaskertek és vadfarmok üzemeltetőinek írásos 

szerződéssel kell gondoskodniuk a vadállomány állatorvosi ellátásáról.  

 

Felelős: Vadaskertek és vadfarmok üzemeltetői 

Határidő: 2021. március 31. 

 

10. A vaddisznót vagy vaddisznót is tartó vadaskertek és vadfarmok üzemeltetőinek – az 

ellátó állatorvos ellenjegyzésével - a létesítményükre kidolgozott járványügyi szabályzatot 

kell készíteniük és jóváhagyásra benyújtaniuk a HJK vezetőjének, illetve ahol nincs HJK a 

megyei főállatorvosnak. A járványügyi szabályzatnak tartalmaznia kell a létesítményben 

maximálisan tartható vaddisznó létszámot és a létesítménybe befelé és az abból kifelé 

irányuló forgalomra vonatkozó szabályokat, valamint az ASP esetleges megállapítása esetén a 

vaddisznó állomány felszámolására vonatkozó eljárást is. 

 

Felelős: Vadaskertek és vadfarmok üzemeltetői 

Határidő: 2021. április 30. 
 


