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EMLÉKEZTETŐ
A 2020.01.27-én az ÁLHUBÁL Kft. kővágószőlősi telepén végzett mintavételi szimulációs gyakorlaton
elhangzottak alapján, összhangban a vadászatra jogosultak (VJ) aktív közreműködésre kötelező
határozataival, valamint a 2/2019 OFÁ határozattal az alábbi tájékoztatást adom.
1.) DIAGNOSZTIKAI CÉLÚ KILÖVÉS:
 a vaddisznó elejtése után a területileg illetékes hatósági állatorvossal a mintakísérő papírokat
kell megíratni. A járási főállatorvossal előzetesen egyeztetni a hatósági állatorvosok
elérhetőségéről:
 Mintaazonosító lapot az adatok beírása után aláíratni (ellenjegyeztetés) – minden
vaddisznóról külön Mintaazonosító lapot kell készíteni;
 Vizsgálati megrendelőt kitöltetni; az egyszerre beszállított és megmintázott
vaddisznókról egyetlen összesítő Vizsgálati megrendelőt is ki lehet állítani;
ebből a célból a hatósági állatorvossal telefonon egyeztetni kell arról, hogy ő hol és mikor
tudja elvégezni (akár a mintavétel előtt, akár utána). Az állatorvos magánál tartja mindkét
irat utolsó példányát;
 a vaddisznót a kijelölt gyűjtőpontra kell szállítani csöpögéstől mentes járművön (jelenleg két
gyűjtőhely van: Kővágószőlős és Sásd), a gyűjtőpontokat előzetesen telefonon értesíteni.
 MINTAVÉTEL a gyűjtőhelyen, az előre kiosztott egységcsomagok (2 mintagyűjtő edény, tasak)
felhasználásával. A mintát a gyűjtőhelyen kell levenni, nem az elejtés helyén – utóbbi csak
kivételesen jöhet szóba;
 minta: mandula (legalább kockacukor nagyságú darab), véralvadék a szívből vagy nagyobb
érből – külön tégelybe kell tenni;
 a 2 mintagyűjtő edény az egységcsomag tasakjában, valamint a kísérőpapírok (a Mintaazonosító
lap és a Vizsgálati megrendelő) 1-1 első példánya a gyűjtőhely hűtőszekrényébe kerül
(onnan a megyei állategészségügy szállítja el);
 a kísérőpapírok második példányait a VJ képviselője magánál tartja;
 a vaddisznótest zsigerelés nélkül a konténerbe kerül;
 a jármű fertőtlenítését az elhajtás előtt a gyűjtőhelyen a hely üzemeltetője elvégzi – e nélkül tilos
távozni;
 a vaddisznótest(ek) zsigerelt tömegét (malac / süldő / kan, koca kategóriánként külön felsorolva)
a zsigerelés nélküli állapot alapján kell megbecsülni, majd az Anyagmozgatási bizonylaton
és a Mérlegjegyen feltüntetni – ezeket az adatokat kell a havi összesítő Elszámolási
bizonylatra rávezetni.
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2.) HULLA (szervezett keresés során, illetve azon kívül talált)
 a vaddisznóhulla fellelése után a területileg illetékes hatósági állatorvossal a mintakísérő
papírokat kell megíratni. A járási főállatorvossal előzetesen egyeztetni a hatósági
állatorvosok elérhetőségéről:
 Mintaazonosító lapot az adatok beírása után aláíratni (ellenjegyeztetés) – minden
vaddisznóról külön Mintaazonosító lapot kell készíteni;
 Vizsgálati megrendelőt kitöltetni; az egyszerre beszállított és megmintázott
vaddisznókról egyetlen összesítő Vizsgálati megrendelőt is ki lehet állítani;
ebből a célból a hatósági állatorvossal telefonon egyeztetni kell arról, hogy ő hol és mikor
tudja elvégezni (akár a mintavétel előtt, akár utána). Az állatorvos magánál tartja mindkét
irat utolsó példányát;
 a vaddisznóhullát a kijelölt gyűjtőpontra kell szállítani csöpögéstől mentes járművön (jelenleg két
gyűjtőhely van: Kővágószőlős és Sásd); ), a gyűjtőpontokat előzetesen telefonon értesíteni.
 MINTAVÉTEL a gyűjtőhelyen, az előre kiosztott egységcsomagok (mintagyűjtő edény, tasak)
felhasználásával. A mintát a gyűjtőhelyen kell levenni, nem a megtalálás helyén – utóbbi
csak kivételesen jöhet szóba, pl, ha a hulla erősen önemésztett;
 minta: mandula + lép + bélfodri nyirokcsomó, (legalább kockacukor nagyságú darab),
a
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szervminta

egyetlen

tégelybe

kerülhet.

Amennyiben

a

hulla

önemésztett:

teljes csöves csont vagy szegycsont;
 a mintagyűjtő edény (1 tégely) az egységcsomag tasakjában, valamint a kísérőpapírok (a
Mintaazonosító lap és a Vizsgálati megrendelő) 1-1 első példánya a gyűjtőhely
hűtőszekrényébe kerül (onnan a megyei állategészségügy szállítja el);
 a kísérőpapírok második példányait a VJ képviselője magánál tartja;
 a vaddisznóhulla zsigerelés nélkül a konténerbe kerül;
 a jármű fertőtlenítését az elhajtás előtt a gyűjtőhelyen a hely üzemeltetője elvégzi – e nélkül tilos
távozni;
 a vaddisznóhullák súlyát az Anyagmozgatási bizonylaton és a Mérlegjegyen feltüntetni.
A diagnosztikai célú kilövés és a fellelt hulla esetén csak a konkrét megmintázandó szervben és azok
csomagolásában van különbség, egyébként mindkét esetben azonos módon kell eljárni. Lényeges
szempont, hogy lehetőség szerint a kijelölt gyűjtőpontokon történjen minden olyan tevékenység, ami az
esetleges fertőzöttség esetén aggályos lehet. Mivel az ASP vírusa rendkívül ellenálló, a zsigerek, a vér és
egyéb állati maradványok, valamint az állattal érintkező személy ruhája, testfelülete, kutyája és bármilyen
eszköze, berendezése ragályhordó lehet. Mindezek miatt vaddisznóval való érintkezés után a ruházat
fertőtlenítése vagy megsemmisítése szükséges, valamint minden szennyeződött felület tisztítása,
fertőtlenítése rendkívül lényeges. A fertőtlenítőszerek és védőfelszerelések beszerzése a VJ kötelessége.
Az elszámolási iratokat (számlákat, bizonylatokat stb.) a területileg illetékes járási főállatorvos részére kell
leadni vagy megküldeni.
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