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A veszetts6g az egyik legr6gebben ismert, embert 6s Sllatokat egyar6nt megbetegit6, a
ttinetek jelentkez6se eset6n hal6los kimenetelU fert6z6 betegs6g. A vil6gon m6g
napjainkban is 6vente 30-40 ezer ember hal meg ebben a betegs6gben. Hazdnkban a 70-es,
80-as 6vek 6ta az 0gynevezett ,,erdei veszetts6g" okoz probl6mdt. Ennek legf6bb terjeszt6i a
rokdk, melyek a betegs6get alkalmank6nt hSzidllatoknak is Stadhatjdk.

Az Agrdrminiszt6rium folytatja az 1992-ben elkezdett, 6vente k6tszeri (riprilisban 6s
okt6berben) v6grehajtott, r6kdk veszetts6ge elleni immunizdlSsi programot. A 2004-ben
elnyert, hdrom 6vre sz6l6 Phare-pdlydzat 6s sajdt kolts6gvet6si forr6s eredm6nyek5nt az
orszdg eg6sz terulet6n v6grehajtott vakcin6zds nagyon eredm6nyes volt, a 2007 Sszi
kampdnnyal befejez6dott. A v6dekez6s term6szetesen az6ta is tart. Az Eur6pai Uni6
tdmogatdsAval ez 6v tavaszdn is sor kerril az orsz6g mintegy 42 ezer km'-es teruiletr6sz6nek
vakcindzdsdra.

A mdrcius 30-5n

kezd6dS 6s vdrhat6an mintegy k6t h6tig tart6 vakcinAzlsi kampdnyt a
NEBIH ir6nyit6sSval a NEBIH Allatgy6gydszati Term6kek lgazgat6sdga koordindlja.

Az el6klszuletek m6r j6val kor5bban megkezd<ldnek. A vakcin6zdsi kamp6nyt szervez6k 6s
a technikai v6grehajt6st v6gz6k m6rciusban, minden 6rintett megy6ben szakmai
6rtekezleteken tdjekoztatlitk a r6sztvev6ket a tavaszi kamp6ny feladatair6l. Ekkor kapjdk
meg a vaddszatra jogosultak a ti4ekoztat6 anyagokat 6s a mintagyUjt6shez szuks6ges
eszkozoket. Ekkor kerril kihirdet6sre az adott megy6ben a vakcin6z6s konkr6t
id6intervalluma, az egyes megy6k tertilet6r6l bekuldend6 mintamennyis6g, valamint a
mintagyUjt6s kezdete, v6ge.

A

vakcindz6si kamp5nyban kozrem0kodnek a megyei 6s j6rdsi kormdnyhivatalok
Sllateg6szsegugyi 6s n6peg6szs6grigyi szakigazgatdsi szervei, 6s v6gril, de nem utols6
sorban az orsz1g immunizSlSsra kijelolt teruleteinek valamennyi vadAszatra jogosultja.

A

kamp6nyid6szakban kozel 850 ezer adag, csal6tekbe rejtett vakcina ddnt6 hdnyaddt
reptil6g6pekrcil juttatjuk ki a teruletre, amelyek az orszAgban ot repul6t6rr6l, szigor0
el6[r6sok szerint, precfzen tervezett ftvonalakon 6s program alapj6n startolnak, 6s megyei
utemez6sben (folyamatos'ellen6rz6s alatt) vegzik munk5jukat. Az orszlg kijelolt terulet6nek
minden km'-6re 6tlagosan 20 adag csal6tekbe rejtett vakcina kerul (kiv6ve a telepul6seket, a
folyokat, tavakat, kozutakat, vasritvonalakat - ezekre a helyekre nem kerulhet vakcina).
Azokon a teruleteken, ahol nem c6lszerfi, vagy tilos repulni, gyalogosan, kdzzel kerril sor a
vakcina kihelyez6sre (Algy6, Tisza0jv6ros 6s Zdhony t6rs6geben).

A vad6szatra jogosultak fontos feladata a kampdnyokat kozvetlenril megel6z6en a lakoss6g
tdj6koztatAsa. A hivat6sos vad6szok ennek 6rdek6ben a vaddszteruletuk tdbb forgalmas
pontjdra feltUn6 piros szinri, k6tnyelv0 plakdtokat helyeznek ki, 6s a telepul6sek
hirdet6t6b16ira is kikerulnek a megfelel6 t6jekoztat6st ad6 Felhiv6s c. plak6tok. AE
onkormdnyzatok a rendelkez6sukre dll6 eszkozokkel (helyi r5di6, tv, rijs6g, stb.) segitik a
lakossdg lehetcj legpontosabb inform5l6s5t.
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A m6r 6vek 6ta tart6 vakcin1z1s eredm6nyek6nt jelent6sen lecsokkent Magyarorsz1gon a
veszetts6g esetek sz1ma. Amig 1992 el6tt 6vente dtlagosan mintegy 1400 esetet
regisztrdltak, 2004-ben a bejelentett esetek szdma alig haladta meg a szdzat (124 eset),
2009-ben mdr csak 1 esetet jelentettek haz6nkban. 2010 els6 fel6ben ot esetet regisztrSltak
(a beteg 6llatok mindegyike az orszAghatdron - Szerbia fel6l - 6tkelve jutott 6t haz{nk
tertilet6re), mig 201 1-ben, 2012-ben nem dllapltottak meg veszetts6g esetet.
2013 szeptember6ben Kecskem6t kornyek6n, nem immuniz6lt teruleten diagnosztizlltdk a
betegs6get egy rendellenesen viselked6 r6k5ban. 2013-ban osszesen 24,2014.6vben 23
eset kerult meg6llapitdsra. Ezt a jdrvdnyt h6rom vakcin6z6si kampdny eredm6nyek6ppen
sikerult elfojtani. A 2013. 6v 6sz6n elrendelt g6colt6s terulet6hez k6pest a NEBIH dont6se
6rtelm6ben az Europai Bizotts5g t5mogat6s1val 2015 tavasz6t6l tovdbb novekedett a
v6dekez6sre kqelolt terulet. 2016 tavasz1n Szerencs t6rs6g6ben talSltak egy r6kdt, melyb6l
veszetts6g vfrusdt mutatta ki a NEBIH. A t6rs6gben az esed6kes vakcindz6si kampdny
keret6ben g6cvakcindzlsra keruilt sor, melynek sor6n dupla sUrfis6gben juttattak ki vakcindt
a teruletre. 2017 tavasz6n ism6t Szerencs t6rs6g6ben tort6nt egy pozitiv roka meg6llapltds,
mald ezzel az esettel v6lhet6en osszefugg6sben ket h1zi kecsk6ben is kimutattdk a
betegs6get. Azota nem diagnosztizSltak 0jabb megbeteged6st hazdnkban. 2017-ben
tavasszal 6s 6sszel is azonos teruleten, mintegy 67 ezer km2-en zajlott a v6dekezes.2018
osz6t6l kezdcidrien a sikeres kezel6sek eredm6nyek6ppen a kezelt terrilet 41.970 km2-re
csokkent.

Az eredm6nyek ellen6re a folyamatos kontroll nem maradhat el. A vakcin1zAs utdn (egy
h6napos vdrakoz6st kovet6en) a vaddszterriletek kezel6inek a vakcinlzott tertiletekr6l
meghat6rozott sz1mban - a hat6sdgi 6llatorvosok utjdn - r6k6kaVsakSlt kell laborat6riumi
ellen6rzo vizsg6latra krildeni az trtEgtH Allateg6szs6grigyi Diagnosztikai lgazgatosdg6ra.

Noha a veszetts6g elleni beavatkozSs az ember 6rdek6ben tort6nik, annak minden terh6t az
Agr6rminiszt6rium 6s int6zm6nyei viselik.

BAr a veszetts6g elleni v6dekez6s mdr hosszri ideje tart, az orsz6gos mentess6gig m6g
tov6bbi 6vek vannak h6tra. Az OIE (Allategeszsegugyi Vildgszervezet) elciirdsa szerinl az a
terulet nevezhet6 veszetts6gt6l mentesnek, ahol k6t egymdst kovet6 6vben nem regisztrSltak
veszetts6g esetet. Ennek el6r6s6hez m6g komoly er6feszit6sekre van szuks6g. Ann6l is
ink6bb 6llithat6 ez, mert mig a szomsz6daink k6zul Ausztria 6s Szlov6nia mentes a
betegs6gt6l, Horv6torszdg 6s Szlovdkia pedig a mentesft1s hozz{nk hasonl6 f6zis5ban tart,
addig Szerbia 6s Rom6nia hasonl6 m6dszerrel v6dekezik a veszetts6g ellen, mint hazdnk,
valamint K6rp6taljdn is riregkezd6dott a menteslt6si program, de m6g sz6mos eset fordul
el6. A veszetts6gt6l nem mentes orszdgok fel6l a veszett r6kak bevdndorl6sdnak
kock{zata miatt - tovdbbra is rendszeres v6dekez6sre kell felk6szrilni. Ez6rt a veszetts6g
elleni vakcin6z6st a kovetkez6 6vekben is folvtatni kell.

-

Budapest, 2019. m6rcius

Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztonsdgi Hivatal

