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Dr. Bognár Lajos vitainDító eLőaDása

A főállatorvos először is megjelölte a tanácskozás 
főbb céljait: probléma felvetése, információcsere, 
illetve kell-e változtatni a mentesítés menetén, illet-
ve szükséges-e a program folytatása. Utóbbit még 
idén el kell dönteni.
Sokszor felvetődő kérdés, hogy jelent-e gazdasági 
előnyt a sertésállomány PRRS-mentessége? Egy 
biztos; az egész világ sertéstartásában jelenleg a 
legnagyobb gazdasági kárt okozó fertőző beteg-
ség a PRRS. Megjelenése az állományban a kitö-
rést követő 18 héten belül kocánként átlagosan 126 
euró, majd az ezt követő időszakban - a járvány-
kezelési technikáktól függően -, egy kocára vetít-
ve 3 és 160 euró közötti veszteséggel jár. A PRRS 
becsült kártétele évente a világon meghaladja a 2 
milliárd dollárt. Az is általánosan elfogadott véle-
mény, hogy a PRRS-sel fertőzött állományok nem 
tudnak olyan szinten termelni, mint amit genetikai 
potenciáljuk lehetővé tenne.
A PRRS-fertőzés nagyon agresszíven terjedhet, 
magától értetődő tehát, hogy a védekezés alapja a 
szigorú járványvédelem. 
Részletesebben: a sertéstelepek belső és külső jár-
ványvédelmi szabályainak betartása, a megfelelően 
ellenőrzött állatszállítás, a fertőzött import állatok 
számának csökkentése. 
Egy adott mentesítési program megvalósítása nyil-
vánvalóan alapvetően gazdasági kérdés, úgy az 
állam, mint a sertéstartók szempontjából. 2017 óta 
évi 875 millió forint áll rendelkezésre, és a területi-
leg ütemezett mentesítés – véleményünk szerint – 
lehetővé teszi, hogy ez az összeg elegendő legyen a 
mentesítés befejezéséhez, 2020 év végére. Egyelőre 
nem lehet tudni, hogy 2020 után lesz-e lehetőség 
állami támogatásra.

egyeztető tanácskozás 
a Prrs-mentesítésrőL

A program indítását megelőzően számos egyezte-
tést folytattunk a termelőkkel és az ágazat külön-
böző képviselőivel. Az országos mentesítést nem 
az állategészségügy, hanem a sertéstartók kezde-
ményezték. Ezen már kár vitázni, most azon kell 
igyekeznünk, hogy összefogással sikerre vigyük a 
mentesítési programot. Ha a korábbi kívánság elle-
nére a sertéstartók ma már nem akarják folytatni 
a mentesítést, személy szerint a Főállatorvos nem 
fog körömszakadtáig küzdeni annak megvalósítá-
sáért. Azt azonban megjegyzi, hogy eddig az állam 
közel 5,2 milliárd forinttal támogatta a PRRS men-
tesítésen keresztül a sertéságazat fajta- és tech-
nológia váltásának folyamatát. Ebben az összeg-
ben benne vannak a kártalanítással történt állo-
mánycserék is. Felmerülhet a kérdés; hová került 
ez a pénz, és hogyan használták fel a hatékonyság 
növelése, illetve a mentesség elérése érdekében? 
Vagyis, akik megkapták az állami támogatást, 
vajon tényleg a célnak megfelelően használták-e 
fel azt? Vizsgálni kell természetesen azt is, hogy a 
mentesítési program vajon az idő előrehaladtával 
hogyan teljesül.
Jelenleg valamennyi kislétszámú állomány men-
tes (2018. május 15.). Tíz megye, 128 járás mentes 
a PRRS-től. 2019 június végére a Dunántúl teljes 
területe mentes lesz, jelenlegi ismereteink alapján.
Miért területi alapú a mentesítés? Ez teljesen logi-
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kus, hiszen könnyebb megvédeni egy mentes terü-
leten lévő mentes állományt, mint a fertőzött vagy 
vegyes státuszú területen.
Felmerül a kérdés, hogy a keleti megyék jelenlegi 
fertőzöttsége alapján okszerű-e a 2020. december 
31-ei befejezési határidő kitűzése. veszélyezteti-e 
a dunántúli, illetve észak-magyarországi mentes-
séget, ha keleten lelassul a mentesítés folyamata? 
Kinek az érdekei sérülnek jobban, ha az érintett 
területek nem érik el a mentességet a fenti határ-
időig? Azokét, akik már mentesek, vagy azokét, 
akik még fertőzöttek?
2017 novemberében módosítás történt a mentesíté-
si tervben. A program indításának elsődleges célja 
volt a magyar sertések védelme az importtal, pon-
tosabban a hízóalapanyag vagy éppen a tenyész-
állat-behozatallal szemben. Az Európai Unióban 
egy módon lehet a kereskedelmet korlátozni, ha az 
állategészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági szem-
pontból indokolt, és ha ezt a Bizottság, illetve a tag-
államok elfogadják. Ezért volt szükség arra, hogy 
a PRRS-mentesítési tervünket elfogadtassuk a 
Bizottsággal. A módosítást szükségessé tette még 
az afrikai sertéspestis megjelenése Európában.
Nem csak az jelent veszélyt, ha hozzánk jut be a 
vírus, hanem az is, ha a nagy sertéstermelő orszá-
gokba, mivel ilyenkor a forgalmi korlátozások 
miatt Európában ragad a nagyszámú eladandó ser-
tés. Ez pedig természetesen negatív hatással lenne 
a magyar sertéságazatra is. Tehát a módosításnál 
már erre is gondolni kellett. 
A módosítás főbb pontjai:
a)  2017. november 24-étől tenyésztés vagy tovább-

tartás céljából sertést Magyarországra szállíta-
ni csak PRRS vírusával nem fertőzött állomány-
ból szabad.

b)  PRRS-sel fertőzött állományból sertés 
Magyarország teljes területére csak azonnali 
levágásra hozható be.

c)  Tenyészsertés kizárólag 14 napnál nem régebbi, 
egyedi mentességet igazoló eredmény birtokában 
szállítható be.

d)  Minden külföldről beszállított sertést 60 napig 
karanténban kell tartani. 

e)  „A” minősítés bevezetése: még nem mentes állo-
mányból a biztosan PRRS vírustól mentes hízó 
alapanyag kiszállítható mentes megyébe vagy 
járásba is.

Sokszor halljuk a vádat, miszerint a sertéslétszám 
csökkenésének elsőszámú oka a PRRS-mentesítési 
program.   2014 és 2016 között a nagyüzemi koca-
létszám 12 ezerellel csökkent. Kétségtelen, hogy 
ehhez hozzájárult a PRRS-mentesítés miatt leürí-
tett telepek átmeneti állománycsökkentő hatása 
is. A PRRS-mentesítés során azonban csak akkor 
kapott a tulajdonos állami kártalanítást, ha köte-
lezettséget vállal t a 2 éven belüli újratelepítés-
re. Amióta éves keret áll rendelkezésre a vakcinás 
mentesítsére, azóta nem preferált az állománycse-
rés mentesítés. 
Sokszor felmerül a kérdés, hogy egy-egy sertés-
telep valéóban a mentesítés céljából ürítette-e ki 
a telepet. Valójában, inkább a gazdaságtalan ter-
melés miatt, vagy az ASP-től való félelmükben? 
Az évenkénti  875 millió forint, illetve az egész 
mentesítési időszakra szánt 5,2 milliárd forint a 
kettő „dedikált” forrás a sertéságazat számára. 
Választhat a termelő új genetikát és új technológiát 
is. A telep kiürítése ás az azt követő szigorú taka-
rítás és fertőtlenítés, majd a hosszabb idejű pihen-
tetés minimálisra csökkenti a fertőzési nyomást 
ezeken a helyeken. Ennek előnyei vitathatatlanok. 
Ezen felül bizonyos korlátok között lehetőséget 
teremt arra, hogy a termelés során bizonyos mér-
tékig kövessük a „dán példát” mind az állategész-
ségügy  területén, mind a technológia vonatkozásá-
ban. Jó lenn pl. az egéyz ország sertésállományára 
kiterjedő, átlátható nyilvántartási rendszer működ-
tetése. Az is kívánatos lenne, hogy a diagnosztikai 
laborok vizsgálati eredményeivel is így járhatnánk 
el. Vajon a sertástartők hozzájárulnának ehhez? A 
tulajdonosoknak kell eldönteniük, jelent-e számuk-
ra gazdasági előnyt az aállománycsere.
A PRRS-mentesítésnek vannak hozzáadódó előnyei 
és kockázatai is. Ilyen előny például a járványvé-
delmi tevéveknység javulása. Jól jöhet ez az ASP-
veszély kivédésében is. A nem kielégítő járványvé-
delemre eklatáns példa lehet Románia is, ahol rövid 
idő alatt több mint 1200 ASP kitörést regisztráltak. 
Minden állategészségügyi program, így a PRRS-
mentesítés is ott kezdődik, hogy a menedzsment 
felismeri és vállalja, hogy a mentesítés a járvány-
védelemmel kezdődik. Minden más intézkedés, pl. 
a vakcinázás, technológiai változtatások a szigorú 
járványvédelem híján eredménytelenek lesznek. A 
vakcinázásról egyébként megjegyzem, bántóan gya-
kori a feltételezés, hogy azt az állatorovosok önál-



Állategészségügy

18

lóan, saját hasznukra találták ki, és különben is, a 
főállítorvost „kilóra megveszik” a vakcinagyártók. 
Cáfolatul ld. az 1. táblázatot.
A telepre szabott mentesítési tervben meg kell 
határozni a vakcina típusát, de a gyártót a tulaj-
donos dönti el és fogadtatja el az állategészségügyi 
hatósággal. A telepek 36%-a inaktivált vakcinát, és 
az ehhez kialakított mentesítési menedzsmentet 
választotta. Általában azt látjuk, hogy azok a tele-
pek sikeresek a mentesítésben, melyek a vakcina 
mellé igénybe veszik a vakcinagyártó (forgalmazó) 
segítségét is, komplex tanácsadás formájában.
Egy másik hozzáadott érték: az Európai Unió elfo-
gadta az ún. antimikrobiális rezisztencia elleni ter-
vet. A tervben konkrét tennivalókat jelölnek meg 
az antibiotikum-felhasználás csökkentése érdeké-
ben. Magyarország, 30 ország összehasonlításában 
a második a haszonállatok (sertés, baromfi, szar-
vasmarha) tartása során felhasznált antibiotikum-
mennyiség tekintetében. Az „előkelő” hely kivívá-
sában a legnagyobb szerepet a baromfi- és sertés-
tartás során a technológiába beállított rendszeres 
antibiotikum-használat játssza. Az antibiotikum-
felhasználás mértékét tehát jelentősen csökkente-
ni kell. Várható, hogy ezt elsősorban a piac fogja 
kikényszeríteni, illetve díjazni, amikor az antibio-
tikum-mentesen felnevelt állatokért többet fizet az 
élelmiszeripar.
A következő, és talán legvitatottabb téma, hogy 
fenntartható-e a PRRS-mentesség? Gyakori-e az 
ún. visszavfertőződés vagy sem? Ez utóbbi meg-
akadályozható-e egyáltalán? Visszafertőződésről 
kell-e beszélnünk, vagy „befertőződésről”? Ugyanaz 

a vírus jelenik-e meg az addig mentes telepen, 
vagyis újra a mentesítés előtti „saját” vírus jutott 
be az állományba, vagy egy „idegen” vad vírus. 
Természetesen ezeket a kérdéseket az állategész-
ségügy is nagy figyelemmel vizsgálja.
Milyen okokra vezethetők vissza – gyakorlati pél-
dák alapján – ezek az újrafertőződések?
a)  Személyi higiénia: idegenek ki-be járkálása meg-

felelő óvintézkedések nélkül (tanácsadók, hízó-
felvásárlók, építőmunkások, stb.).

b)  Hízó alapanyag vásárlása az EU országok fer-
tőzött telepeiről, a tenyészállat-forgalmazás sza-
bályainak megsértése.

c)  Járműforgalom:
-  állati eredetű hulladék, hullák eljuttatása a hul-

latárolóhoz,
- hullák elszállítása a telepről (ATEV),
-  élő állatokat elszállító jármű tisztasága, fertőt-

lenítése,
d)  Telepen belüli járványvédelem:

-  lemaradt, időre el nem készülő állatok visszahe-
lyezése a fiatalabb korcsoportokhoz,

- spermaszállítás akár többszáz kilóméterről.
e)  Az elfogadott mentesítési terv előírásainak 

önkényes megváltoztatása, pl. a vakcinázás idő 
előtti abbahagyása.

Az állattartók felelőssége a járványvédelem, így a 
kockázat is annak hiányosságai esetén. Általános 
érvényű törekvés a közigazgatás háttérbe szorí-
tása, és ez itt is érvényes. Ma már lehetőség van 
arra, hogy laborvizsgálatokkal (PCR-szekvenálás) 
egyértleműen megállapítsák, az állomály mely 
típusú PRRS-vírussal fertőzött. 

1. táblázat Különféle vaKcináK felhasználása a magyarországi

sertéstelepeK mentesítése során

Vakcina Gyártó, forgalmazó
Mentesítést végző 

telepek (%)
„A” szintet elérő

telepek (%)

Porcilis MSD 29% 69%

Progressis Merial, Ceva 36% 45%

Reprocyc Boehringer Ingelheim 9%

Amervac, Unistrain Hipra, Dunavet 25% 36%

Egy vakcinát következetesen használók 100% 45%

A mentesítés előrehaladását az „A” minősítés (mentesség előtti státusz) feltételeinek teljesítéséhez viszonyítottuk.
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Felmerül a kérdés, lehet-e a mentesítés során e 
területi elv figyelembe vételével ún. zónázást vég-
rehajtani. Hamegnézzük a térképet, hogy hol van-
nak mentes telepek a még fertőzött megyékben, 
akkor – ha betartanánk azt a rendelkezést, misze-
rint PRRS-től mentes telep 3-10 km-es körzetében 
nem lehet fertőzött állatokat telepíteni. – az elle-
hetetlenítené valamennyi, ma még nem mentes 
telep működését. Ugyanis minden fertőzött telep 
10 km-es körzetében (zónájában) van mentes telep. 
Különösen igaz ez Hajdú-Bihar és Békés megyére.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
levegőn keresztül nagyon csekély a befertőződés 
esélye. Tehát a területi alapon történő védekezés 
nem az igazi kockázatot szűri ki (levegő), hanem 
a vítus más módon jut be a telepekre. Hatékonyan 
működő, de PRRS-sel fertőzött telepekkel szem-
beni korlátozások a már mentes területek védel-
mét szolgálják, egyéb szállítási korlátozás nincs. 
Sokszor hangoztatott érv egyes sertéstartók részé-
ről, hogy a PRRS-sel fertőzött telep megfelelő vak-
cinázás mellett magas szinten tud termelni. A kér-
dés csak az, mihez képest? A magyar átlagot, vagy 
pl. a dániai eredményeket figyelembe véve? Ezen 
kívül nem tudhatjuk azt sem, milyen szinten fog 
termelni az a telep, amely mentessé válik.
Sokan kérték, hogy ne legyen hatóságilag előírt cél-
dátum az országos mentesség időpontjának eléré-
sét illetően. Az ún. céldátumig biztosított a finan-
szírozás, hogy utána mi lesz, azt még nem tudhat-
juk. Remélhető azonban, hogy be tudjuk tartani az 
eddigi feszes ütemet, ebben az esetben az országos 
mentesítés 2020 végéig megvalósítható.
Visszatérve a „visszafertőződéshez”: az elmúlt 
négy évben ilyen még nem fordult elő, vagyis az 
újboli betegségkitörést a mkorábbiaktól eltérő típu-
sú vírusok okozták. Az ilyen esetekben a visszafer-
tőződés nem helyes meghatározás. Nem maradtak 
tehát a kiürített telepen a korábbi vírusok, köszön-
hetően az alapos takarításnak és fertőtlenítésnek, 
hanem újabb vad vírusok fertőzték az állományt. 
Egy telep fertőződött vissza, amikor ugyanabban 
a városban hatból három fertőzött telep volt. Amíg 
Európa nem lesz teljesen mentes, a jövőben is bár-
mikor előfordulhat, hogy a vírus ismét bekerül egy 
mentes telepre. Ez nem indokolja a mentesítési 
program leállítását, vagy a céldátum módosítását. 
Minél tovább tart a mentesítés, annál nagyobb az 
újrafertőződés veszélye.

a továBBiakBan kivonatot oLvashatunk a 
résztvevők hozzászóLásaiBóL. 
a FőáLLítorvos reagáLásait az egyes hozzá-
szóLások után közöLjük.

Kis Viktor, Környei Agráripari Zrt.
Külföldről csak közvetlen vágásra lehet pozitív 
állatokat behozni. Itthon a pozitív telepekről mi 
is veszünk vágásra hízókat, de ez nem elég, men-
tesítenünk kell. A vágóhíd szállító járműve fertőt-
lenítést igazoló papírral jön hozzánk, de valójában 
nem tudjuk, hogy az valóban vírusmentes-e. Mi 
is vágóhídon keresztül fertőződtünk PRRS-sel. A 
vágóhidak az olcsóbb, PRRS-sel fertőzött sertése-
ket részesítik előnyben, ezért az onnan fertőződés 
esélye igen nagy.

Bognár Lajos
Az állatszállító jármű valóban kockázatot jelent. 
Kétféle megoldás lehetséges. Az egyik, hogy a 
hatőság ellenőrzi a vágóhíd részéről elvégzett tisz-
togatást és fertőtlenítést. Ez egyre kevésbé lesz 
járható út, mivel nem is hatósági feladat lenne. 
Megoldás lehet, hogy kiegészítő megállapodást köt-
nek a vágóhíddal, melyben rögzítik, hogy a fertőt-
lenítés a vágóhíd dolga és felelőssége. A megállapo-
dás betartását ezután a hatóság már ellenőrizhe-
ti, és be lehet bizonyítani, ha a vírus a vágóhídról 
került a telepre. A kérdés tisztázása és megoldása 
elsimert szakmaközi szervezet, mint pl. a VHT dol-
ga lehetne. Vagyis ez a szervezet kényszerítsen ki 
a vágóhidaknál megfelelő intézkedéseket, és annak 
végrehajtását a hatóság ellenőrizheti.

Máhr András, MOSZ
Meglepő volt a Főállatorvos úr állítása, miszerint 
annak idején a sertéstartók szakmai szervezetei 
kérték az országos PRRS-mentesítés elindítását. 
A MOSZ agrár-érdekvédelmi szervezet, tagjaink 
között van a hazai sertéstartók mintegy 40%-a. 
Minket senki sem kérdezett meg. Egyetértek azzal, 
hogy az állam kiadásával el kell számolni, de mibe 
kerül a mentesítés a termelőknek? Szerintem a 
sokszorosába, ugyanakkor nincs közgazdasági elő-
nye sem. A sertéstartó többletköltségei soha nem 
térülnek meg. A mentesítés igenis állománycsökke-
néssel jár. Az importot sem korlátozza a mentesí-
tés, ahogy azt az előbbiekben hallottuk. A transz-
parencia tekintetében első lépésként fontos lenne 
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a vágóhídi minősítések folyamatos nyilvánosságra 
hozatala. A mentesítéssel igenis romlott a haté-
konyság, a többletráfordítás ellenére. Biztosan 
nem véletlen, hogy Dánia is feladta az országos 
PRRS-mentesítés, és áttért az önkéntes rendszer-
re. Javaslom, hogy ezt tegyük mi is.

Bognár Lajos
A világon mindenhol arról számolnak be, hogy a 
PRRS-mentességgel javul a hatékonyság, de van-
nak erre magyar példák is. Dániában átálltak a 
tenyészállat-értékesítésre, de ebből csak az SPF 
állományok élnek meg. A „maradékot” otthon 
levágják. Nyilvánvaló, hogy az előbbiek járnak job-
ban. Amennyiben leállítanánk a mentesítési prog-
ramot, azzal együtt feloldanánk a behozatalt érin-
tő korlátozásokat is. Az élősertés-behozatal igenis 
csökken, erre pontos számadataink vannak. A jól 
prosperáló telepek kiürítés során sem zárnak be 
véglegesen, így az országos szintű állománycsökke-
nés csak átmeneti. Az pedig, hogy a rosszul terme-
lők felhagynak a sertéstartással, csak üdvözölhető. 
Konkrét számokat nem említett, amikor a romló 
hatékonyságról és a soha meg nem térülésről nyi-
latkozott, így ezekkel az állításokkal nem is tudok 
vitatkozni.

Dr. Juhász István, Szováti 
Sertéstenyésztő Zrt., Hajdúszovát
Társaságunk 1500 kocát tart, és árbevételünk 90%-
a a sertésből származik, vagyis nem állunk több 
lábon. Így nincs lehetőségünk arra, hogy ma bezár-
juk a kaput, és kb. másfél év múlva indítsuk újra 
a termelést. El kellene bocsátanunk 30 embert, és 
mire újra kezdhetnénk, már szinte senki sem jönne 
vissza. Amikor megjelent a mentesítési rendelet, 
én már akkor is reménytelennek tartottam. Többek 
között azért is, mert a mi körzetünkben, Derecske 
és Nádudvar között 14 sertéstelep van, és ezek 
közül csupán egy volt mentes, ami mára sem válto-
zott. Két éven át élővírusos vakcinávalm próbálkoz-
tunk, de semmit nem léptünk előre. Akkor kértem 
a vakcinaforgalmazó cégtől, mutassanak olyan 
telepet, ahol ez a módszer bevált. Sajnos ezt nem 
tudták megtenni. Átváltottunk inaktivált vakciná-
ra, majd ezt élővírusos vakcinával kombináltuk. Ez 
hozott némi eredményt, és úgy tűnt, hogy elnyer-
hetjük az „A” minősítést. 200 milliós beruházással 
különálló, a tenyésztő részlegtől jól elküköníthető 

hizlaldát építettünk. A PCR vizsgálatok két hóna-
pon át negítív eredményeket mutattak, de most 
hirtelen visszaestünk. Az okot csak találgatjuk, de 
gyanakodtunk arra, hogy miután a selejet kocáin-
kat két hónapig nem fogadta be a vágóhíd, azokat 
vissza kellett tartanunk a telepen. Ez több, mint 
száz kocát érintett. Az első két évben kb. 100 millió 
forintot költöttünk a mentesítésre. Most már nincs 
reményünk arra, hogy belátható időn belül mente-
sek legyünk. Megpróbáltuk a tenyésztelepen men-
tesen felnevelni a malacokat, de azok 12-13 hetes 
korukra befertőződtek. Az ide vonatkozó rendelet 
szerint; aki nem éri el a mentességet 2018. decem-
ber 31-ig, az nem vemhesíthet tovább. Ilyen lehe-
tetlen dolgot nem lehet előírni!

Kurucz Ferenc, Kurucz-Agro Kft.
Füzesgyarmati telepünk 15 évig mentes volt, ezt 
a mentességet idén veszítettük el. Jó lenne a ter-
melőkre bízni, hogy mikor akarnak mentesíte-
ni. Kétszer hajtottunk már végre sikeres mente-
sítést, és a mentességet másfél-két évig tudtuk 
megőrizni. Olyan körzetben vagyunk, ahol nagyon 
nagy az állatsűrűség. Az állománycsere a jelenle-
gi ASP fenyegetettségben nem ésszerű. Úgy érez-
zük, annak ellenére, hogy megteszünk minden 
lehetséges óvintézkedést, nagy a veszélye annak, 
hogy újra és újra befertőződünk. Az állománycse-
re akkor ésszerű, ha a kiváló genetika fogadására 
teljes telepi rekonstrukciót, modernizálást hajtunk 
végre. A mostani helyzetben ez nem lenne ésszerű 
megoldás. Vakcinázással pedig nem lehet elérni a 
mentességet.

Bognár Lajos
Ez utóbbi állítás nem igaz, már vannak ezen a 
módon mentesült telepek. Ad abszurdum át lehetne 
térni az önkéntes mentesítésre, de az államilag irá-
nyítottnak van egy nagy előnye; látszik a vége. Ha 
viszont bedobjuk a gyeplőt, akkor a mentes telepek 
járnak rosszul, mert védtelenné válnak. Önkéntes 
alapon nehéz elképzelni, hogy egy adott körzet 
10-15 telepe ugyanazt akarná. Mentesíteni viszont 
csak területi alapon lehet. Hogyan védhetnénk meg 
a mentes telepek érdekeit, ha néhányan akarják a 
mentességet, mások pedig nem.

Dr. Pertich Attila, Piginveszt Kft.
Mentes malacainkat 5 euróval többért tudjuk elad-
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ni. Azok a telepek, amelyek hizlalnak is, jóval 
nehezebben érhetik el a mentességet. Ilyen telep-
ből pedig sok van. Ezt figyelembe véve létjogosult-
sága lehet a határidő módosításának. A PRRS-
mentesítés miatt valóban kevesebb az import, és 
bárki bármit mond, az ASP elleni védekezésnek is 
lehet pozitív hatása. Nagyszerű eredmény, hogy 
az ország telepeinek 70%-a mentes, de a komplex 
(szaporító-hizlaló) telepek nehézségei miatt át kell 
gondolni a határidő, illetve a módszer módosításá-
nak lehetőségét.

Dr. Juhász István
Felmerült, hogy a termelők nem jutottak hozzá a 
vírus szekvenálások eredményeit, többszöri kérés 
ellenére. 

Dr. Szabó István, Nemzeti PRRS-mentesítési 
Bizottság
2017-ben átküldtem azt a programot irányító 
vezetőnek. A főállatorvos szerint egyszerű a 
döntés; ezután mindenkinek meg kell küldeni a 
szekvenálások eredményeit.

Farkasinszki Norbert, Bier No-stop Kft.
Ma háromféle állatorvost ismerek: a mentesítő 
bizottság tagját, aki azt mondja, a mentesítést 
határidőre meg lehet oldani. A következő kategória 
a vakcinaforgalmazó, aki már sokkal bizonytala-
nabb, a harmadik a gyakorló állatorvos, aki szerint 
az országos mentesítés reménytelen vállalkozás.

Dr. Nemes Imre, NÉBIH
Ténylegesen mentes telepet vakcinázással még nem 
lehetett produkálni, csak „A” minősítést. Ezeknél 
már csak a mentesítés utolsó fázisa van hátra.

Máhr András
Jó lenne tudni, hogy országos szinten a kocaállo-
mány hány százaléka mentes.

Dr. Balogh Attila, Balogh Major Kft.
2009-ben mi, termelők javasoltuk az országos men-
tesítést, melyet piacvédő mechanizmusként képzel-
tünk el. A MOSZ is ott volt azon az egyeztetésen, 
így nem igaz, hogy a szervezetet nem kérdezte meg 
senki. Mostanra a sűrű sertésállományú körzetek 
maradtak mentesítésre. A mentesítést minden-
képpen végig kell vinni. Számba kell venni azokat 

a problémákat, amelyek hátráltathatják a sikeres 
befejezést.  Valóban módosítani kellene a komplex 
telepek mentesítési módszerét. Újra kell gondolni 
azt is, hogy a támogatások inkább a jól menedzselt 
telepekhez jussanak. A mentesítés önkéntes ala-
pon járhatatlan út. 

Pecze László, HAGE Zrt.
Sajnos sokkal több a tapasztalatunk a PRRS-
mentesítés területén, mint szeretnénk. Volt sike-
res mentesítésünk, van vadonatúj befertőződé-
sünk. A kezdetektől azt javasoltuk, hogy a mente-
sítést szolgáló rendeletek megalkotásánál ne csak 
az állategészségügyi, de a gazdasági szempontokat 
is vegyük figyelembe. A piac teljesen megváltozott, 
az Alföldi Szövetkezet csak nagyon nehezen tudja 
értékesíteni az ún. TF kocákat. Januárban le akar-
juk cserélni a fertőzött 3 ezer kocás telepünket, 
vajon hová tesszük majd a kocákat? Az állomány-
csere költségei nem tisztázottak, és akkor itt van 
még az ASP fenyegetettség is. Azt viszont köszön-
jük, hogy az érintettek bevonásával végre létrejött 
a tanácskozás.

Szabó János, Kórogy Pig Kft.
Minden nehézség ellenére végig kellene vinni a men-
tesítést, mert az mindannyiunk érdeke. Egyesével 
meg kellene kérdezni a mentesítésben résztvevő 
telepeket, hogy véleményük szerint mikor tudják 
befejezni a mentesítést.

Bognár Lajos
Az elmúlt bő két órában számos témát érintettünk, 
több javaslat hangzott el, ezek alapján a gyors 
konklúzió:
-  A PRRS-mentesítési program bizonyos elemeit 

módosítani kell.
-  A mentességet még el nem ért telepeken nincs 

vemhesítési tilalom.
-  A vírusszekvenálás eredményeit közölni kell a ter-

melőkkel.
A főállatorvos kéri, mindenki küldje el javaslatait 
az itt elhangzottak alapján.

Dr. Szabó István
A PRRS-mentesítő bizottság készséggel áll minden 
egyes telep rendelkezésére a problémák megoldása 
érdekében.

A SZERK.


