
Kiegészítő információk a madárinfluenzáról 

 

Mi okozza?  Vírus.  

 

Meddig él a vírus a környezetben? Napokig, ürülékben hetekig. 

 

Elpusztítja a hideg? Nem, a vírus jól érzi magát alacsony hőmérsékleten. 

 

Miben található meg? A fertőzött állatok ürülékében, a tollukon, a légcsövükben. 

 

Hogyan történik a fertőződés? Legtöbbször az ürülékkel szennyezett szalmával, 

takarmánnyal, cipőtalpon lehet bevinni az ólba. Az állományon belül a további terjedésben 

aztán nagy szerepet kap a kitüsszögött váladék illetve a szálló por és tollpihék belégzése is. 

 

Hogyan jutott be Magyarországra? Vonuló vadmadarakkal. 

 

Más országokba is bejutott? Igen, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, 

Dániában, Hollandiában, Lengyelországban, Svájcban, Szerbiában, Svédországban, 

Ukrajnában, Oroszországban is jelen van. 

 

Be kell-e mennie a vadmadárnak az állományba, hogy megfertőzze? Nem, elég ha az ürülék 

bejut a földre, amit aztán a cipő talpán, a szalmával, a takarmánnyal az ember bevisz az ólba. 

 

Hogyan terjed aztán egyik állományról a másikra?  

Rövidebb távolságra a szálló por, tollpihék, állatokkal való érintkezés útján. Ezt elősegíti a 

szeles időjárás. 

Nagyobb távolságra, községek között a terjedésben a legnagyobb szerepe az emberi 

mozgásnak és a járműveknek valamint eszközöknek van.  

 

Milyen emberi mozgásnak és milyen járműveknek? A területen állandóan jelen lévő, 

gazdaságból gazdaságba járó embereknek és járműveknek. 

 

Hogyan lehet ezt megelőzni?  

A rövidebb távú terjedést az állatok zárt tartásával. Ebbe beletartozik a takarmány és szalma 

zárt tárolása valamint az is, hogy az ólba KIZÁRÓLAG a cipő talpának és a kéznek a 

fertőtlenítése után lépünk. A telepi ruházatot SEHOL máshol nem szabad használni. Szeles 

időben különösen figyelni kell rá, hogy az állomány be legyen zárva, hogy a levegőben repülő 

tollpihékkel, porral ne érintkezhessen. Ezt a szél hozhatja többszáz méterre lévő fertőzött 

telepről is. 

 

A községek közti terjedést a telepre bejövő emberek és járművek mozgásának korlátozásával. 

Csak az léphet be a telepre, akinek feltétlenül muszáj, vagyis takarmányszállító, rakodóbrigád, 

integrátor képviselője, állatorvos. Ezeket a járműveket belépés és kilépés előtt fertőtleníteni 

kell, az emberektől meg kell követelni a védőruházat használatát. 



 

Az eszközöket nem szabad más telepen használni mint ahová tartoznak, nem szabad 

kölcsönadni őket más baromfitelepre, bérmunkát végezni velük más telepen. Ha ez nem 

kerülhető el, akkor a telepre történő visszaszállítás előtt fertőtleníteni kell őket a járművekhez 

hasonlóan. 

 

Milyen védőruházat? Egyszer használható és ténylegesen csak a telepen egy alkalommal 

használt kezeslábas, kesztyű és csizma. 

 

Hogy lehet járművet fertőtleníteni? A vírust megöli a Hypo és az istálók fertőtlenítésére 

használat bármilyen fertőtlenítőszer. Egy háti permetezővel le lehet fújni a járművet, a 

kerekét, az oldalát, az alját Hypo oldattal. 

 

Mi a teendő ha mégis bekerül az állományba? Azonnal értesíteni kell az állatorvost. 

 

De akkor leölik az állataimat. Igen, muszáj. A beteg állatok nagy mennyiségben temelik a 

vírust ami további fertőzések forrása és így sosem áll meg a terjedése. Ha egy állat 

megfertőződött, akkor pedig meg is fog betegedni és el fog hullani. 

 

De az én állataim egészségesek, miért kell megölni őket?  A betegség 1-2 hétig lappang 

anélkül, hogy bármi látható lenne az állatokon, ezek a lappangó állatok aztán pár nap múlva 

megbetegszenek és tovább ürítik a vírust. 

 

Pont a védőkörzet határán vagyok, miért nem szállíthatok? Jogszabályi előírás a MINIMUM 3 

kilométeres védőkörzet elrendelése. Ezt a kormányivatal nem bírálhatja felül, ennél kisebb 

körzetet nem rajzolhat meg. Mindig lesz olyan, aki a szélén és aki a közepén helyezkedik el, 

de egyformán érvényesek mindannyiukra a körzetben elrendelt tilalmak. 

 

Hogyan leszek kártalanítva? A kártalanítás a tulajdonosnak jár, aki legtöbb esetben az 

integrátor. Ő kapja meg a leöléskori értékét az állatoknak. A kihelyezés és a leölés idején az 

állatok értéke természetesen nem ugyanannyi. A leöléskor az állatok többet érnek a tartó 

munkája miatt. A befektetett és elveszett munka megtérítését az integrátorok a részükre 

kifizetett kártalanítási összegből tehetik meg. Ennek lehetőség szerint egységes végrehajtását 

a hatóság levélben is kérte a Baromfi Terméktanácstól és a Nemzeti Agrárkamarától. 

 

Kapok-e kártalanítást az elmaradt haszon miatt? Nem, az elmaradt haszon a kártérítés körébe 

tartozik, nem a kártalanításhoz. 

 

Mikor fogadhatok újra baromfit? A területen lévő utolsó fertőzött állomány (tehát NEM a 

saját állomány)  leölése és a helyének a fertőtlenítése után leghamarabb 30 nappal. 

 

 


