
     
  

 

  
  

 
     

 
 

  

  
         

            

  

 

   
 

 

 

      
 

   
   

 
 

   
   

  
  

    

    
   

  
  

   
 

    
   

  

I. Szigorúan korlátozott terület (SZKT) feloldásának 
szakmai szabályai 

SZKT megszüntetése 

Helyi Járványvédelmi Központ (HJK) saját 
hatáskörben vagy vadászatra jogosult 

kezdeményezheti 
az Országos Járványvédelmi Központnál (OJK) 

SZKT feloldás feltételei 
1. legalább 6 hónapja nem fordult elő ASP eset 

2. ezt a tényt a területről származó vaddisznók virológiai vizsgálata alátámasztja 

SZKT megszüntetését az országos főállatorvos rendeli el 

OJK javaslata alapján ASP Szakértői Csoport véleményének 
figyelembevételével 

2. A szakmai szempontoknak megfelelő virológiai vizsgálatok 
feltételrendszere 

Ha az utolsó eset óta eltelt időszakra 
megállapítható az elvárt mintaszám az 
elhullott egyedekből való folyamatos 

mintaküldés tekintetében 

Ha az utolsó eset óta eltelt időszakra 
nem állapítható meg az elvárt 

mintaszám az elhullott egyedekből való 
folyamatos mintaküldés tekintetében 

Az alább felsorolt feltételeknek 
együttesen teljesülnie kell: 

Az alább felsorolt feltételeknek 
együttesen teljesülnie kell: 

a) A vadgazdálkodási egység az utolsó 
ASP eset megállapítását követően az ASP 
Mentesítési Terv 8. függeléke szerint 
megfelelt az elhullott egyedekből való 
folyamatos mintaküldés 
követelményeinek, és e virológiai (PCR) 
vizsgálatok negatív eredményre vezettek. 



    
   

   
  

  
    

    
 

 
    

   
 

  

   
  

 

  
 

  
 

    
  

       
  

  
 

  

  
 

       
  

  

  

  
 

 

 

          
     

   
     

         

  
  

     
  

 

    
        

      

 

 

 

b) Legalább 1 negatív eredményű 
virológiai (PCR) vizsgálat történt a 
területről származó elhullottan talált 
vaddisznóból (a gázolt egyedeket ide 
nem számítva) a tervezett feloldást 
megelőző 3 hónap során. 

c) Ha a területről származó klinikai 
tünetek miatt kilőtt, gázolt vagy 
állománygyérítés céljából kilőtt 
egészséges vaddisznóból, illetve 
vaddisznókból történt virológiai (PCR) 
vizsgálat, akkor az negatív eredményre 
vezetett. 

d) Az elmúlt 3 hónap során a szomszédos 
vadgazdálkodási egységekben nem 
mutatták ki az ASP jelenlétét a 
vizsgálatok, kivéve, ha a vadgazdálkodási 
egységeket olyan mesterséges vagy 
természetes határ választja el, ami 
nagymértékben csökkenti az áthurcolás 
kockázatát. 

a) Legalább 1 negatív eredményű 
virológiai (PCR) vizsgálat történt a 
területről származó elhullott 
vaddisznóból a tervezett feloldást 
megelőző 3 hónap során. 

b) Ha a területről származó klinikai 
tünetek miatt kilőtt, gázolt vagy 
állománygyérítés céljából kilőtt 
egészséges vaddisznóból történt 
virológiai (PCR) vizsgálat, akkor az 
negatív eredményre vezetett. 

c) Az elmúlt 3 hónap során a szomszédos 
vadgazdálkodási egységekben nem 
mutatták ki az ASP jelenlétét a 
vizsgálatok, kivéve, ha a vadgazdálkodási 
egységeket olyan mesterséges vagy 
természetes határ választja el, ami 
nagymértékben csökkenti az áthurcolás 
kockázatát. 

Enyhítés az 50 vagy annál kevesebb becsült vaddisznó létszámmal rendelkező 
vadgazdálkodási egységek esetében, ha egyszerre több egységben oldják fel az SZKT-t 

Ha egyszerre több egymással szomszédos vadgazdálkodási egység esetében oldja fel a hatóság a 
szigorúan korlátozott területet, akkor azon egységek esetében, ahol a becsült létszám maximum 50 és 

nem találtak elhullott vaddisznót az elmúlt 3 hónap során, az SZKT feloldható 

Az alább felsorolt feltételeknek együttesen teljesülnie kell: 
a) A területről származó, klinikai tünetek miatt kilőtt, gázolt vagy állománygyérítés céljából kilőtt 
egészséges vaddisznóból, illetve vaddisznókból történt negatív eredményű virológiai (PCR) vizsgálat az 
elmúlt három hónapban. 

b) Az összes feloldandó vadgazdálkodási egységnek legalább a felében történt negatív eredményű 
virológiai (PCR) vizsgálat elhullott vaddisznókból az elmúlt 3 hónap során. 

c) Az elmúlt 3 hónap során a szomszédos vadgazdálkodási egységekben nem mutatták ki az ASP jelenlétét 
a vizsgálatok, kivéve, ha a vadgazdálkodási egységeket olyan mesterséges vagy természetes határ 
választja el, ami nagymértékben csökkenti az áthurcolás kockázatát. 



 

          
        

  
    

    

  
 

         

 

   
   

  
 

    
           

    
            

      

 

Speciális szabályok a 10 vagy annál kevesebb becsült vaddisznó létszámmal rendelkező 
(rendkívül alacsony vaddisznó létszámú) vadgazdálkodási egységek esetében 

Egy rendkívül alacsony vaddisznó létszámú vadgazdálkodási egység esetében a SZKT besorolás 
megszüntetésére vonatkozó eljárás során az ASP vírusának a területen való hiánya az elhullott vaddisznók 

negatív virológiai (PCR) vizsgálata nélkül is igazolható 

Az alább felsorolt feltételeknek kell teljesülnie: 
a) az elmúlt 3 hónap során a szomszédos vadgazdálkodási egységekben nem mutatták ki az ASP jelenlétét 
a vizsgálatok, kivéve, ha a vadgazdálkodási egységeket olyan mesterséges vagy természetes határ 
választja el, ami nagymértékben csökkenti az áthurcolás kockázatát, és 

b) szigorúan korlátozott területbe sorolás nem saját eset miatt történt, vagy a vadgazdálkodási egységben 
az utolsó eset 1 évnél régebben fordult elő, és 

c) a vadászatra jogosult a rendelkezésre álló dokumentáció alapján rendszeresen, aktívan kereste az 
elhullott vaddisznókat, de ennek ellenére nem talált hullát, és 

d) a területről származó, klinikai tünetek miatt kilőtt, gázolt vagy egészséges kilőtt vaddisznóból, illetve 
vaddisznókból történt negatív eredményű virológiai (PCR) vizsgálat az elmúlt hat hónapban, vagy 

e) ha a legutolsó becslés alapján a vaddisznó létszám nulla és az előző évi becsült létszám is legfeljebb 10 
volt, továbbá az elmúlt 6 hónap során a vadászatra jogosult nem tudott vaddisznót kilőni, akkor már az a)-
c) pontok teljesülése alapján is kezdeményezhető a szigorúan korlátozott terület feloldása. 


