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Madárinfluenza 2016 

• Az influenza elnevezés az "influenza di freddo" (a hideg 
befolyása) szóösszetételből ered és a betegség megfázással való 
gyakori összefüggésére utal.  

• Az influenza erősen fertőző, gyorsan és tömegesen terjedő, vírus 
által okozott betegség, amely általában lázzal, bágyadtsággal, 
légzőszervi panaszokkal (erős köhögéssel, orrfolyással, 
kötőhártya-gyulladással) jár.  

• A betegség gyakran emésztőszervi(gyomor- és bélrendszeri)  

     elváltozásokat okoz, olykor                                         
idegrendszeri panaszok is  

     jelentkeznek.  
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Madárinfluenza 2016 
• A vírusok 20-300 nanométer 

nagyságú (a nanométer a 
méter egymilliárdod része), 
csak elektronmikroszkóppal 
látható részecskék.    

• A vírusok az élő 
szervezet sejtjeinek 
élősködői. A ribonukleinsavat 
körülvevő fehérjék tulajdonságai 
alapján az influenzavírusokat A, B 
és C típusokba sorolják.  

• Az influenzavírusok burkából kiálló 
fehérje-részecskék 
(hemagglutininek - HA, és 
neuraminidázok - NA) speciális 
tulajdonságai alapján a vírusok H- 
és N-altípusokba sorolhatók.  
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Milyen módon terjed a madarak között a 

madárinfluenza vírusa?  
• Az influenzavírussal fertőzött madarak a vírusokat minden testváladékukkal és a 

bélsarukkal (ürülékükkel) nagy tömegben ürítik.  

• Az állatokból kijutott vírusok a természetes vizekben 1-2 hétig élet- vagyis 

fertőzőképesek maradnak.  

• Az állatok fertőződése bekövetkezhet közvetlen egymás közötti érintkezéssel, a vírus 

belégzésével, testváladékokkal szennyezett takarmány felvételével, ivóvízzel stb. 

• A fertőzést gyakran vadmadarak, főleg vándorló vízi szárnyasok és gázlómadarak, 

különösen gyakran vadkacsák közvetítik, elsősorban a bélsaruk útján. 

• A vadon élő és a vándormadarak fertőzést terjesztő szerepét az is alátámasztja, hogy 

a szabadban tartott házi baromfifajok (pulyka, kacsa) influenzás megbetegedése 

sokkal gyakoribb, mint a többnyire zártan ("iparszerű körülmények között") tartott 

csirkeállományoké.  

• A vándormadarak az influenzavírusokat akár kontinensek között is képesek 

terjeszteni. 
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Milyen tüneteket okoz a madarakban a 

madárinfluenza vírusa?  

• A megbetegedett madarak bágyadtak, elesettek, alig mozognak, 
nem repülnek, csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás 
esetenként hasmenés alakul ki bennük és sokszor még a 
légzőszervi panaszok megjelenése előtt elhullanak. 

• A betegségre jellemző légzőszervi tünetek orrfolyásban, kötőhártya-
gyulladásban, tüsszögésben, krákogásban és gyakran a szemgödör alatti üregek 
gyulladásában jelentkeznek. 

• Erősebb megbetegítő képességű vírustörzsek a madarakban 
vérzéses elváltozásokat is okozhatnak, esetenként a toroktájék 
és a fejfüggelékek (taréj, lebernyeg) vizenyős duzzanata is 
megfigyelhető. 

• Az emésztőszervi tünetek elsősorban hasmenésben nyilvánulnak 
meg.  

• Főleg kacsákban, influenza fertőzés hatására megfigyelték az 
idegrendszer betegségére utaló tüneteket is. 
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Madárinfluenza Csongrád megye 

2016 

 

• 20106. október 26. Bütykös hattyú Sándorfalva Fehér tó Vad 

madár H5N8 virustörzs 2 állat került vizsgálatra, (3/2016. 

OFŐÁO rendelet - zárt etetés országosan, 4/2016. OFŐÁO 

rendelet – zárt tartás, vagy madárhálóval fedetten, érintett 

megyék) 

•  2016. november 17. Forráskút közel 40 000 db pecsenye kacsa 

állomány H5N8 virustörzs felszámolásra került 

• 2016. november 28. Szentes 13 000 db liba törzs állomány H5N8 

virustörzs felszámolásra került 

• 2016. november 27-30. Csengele több kisebb vízi szárnyas telep 

H5N8 virustörzs felszámolásra került 

• Folyamatban lévő gyanú és felszámolások 
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Madárinfluenza Csongrád megye 

2016 
• 104 település Csongrád, Bács-kiskun, Békés megye 

összesen 

• Csongrád megye Védő körzetben: Balástya, Bordány, 

Csengele, Fábiánsebestyén, Forráskút, Pusztaszer, Szentes, Üllés 

(részben vagy teljesen) 

• Csongrád megye Megfigyelési körzetben: Ásotthalom, 

Balástya, Csanádalberti, Domaszék, Kistelek, Mórahalom, 

Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, 

Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Zákányszék, Zsombó 

(részben vagy egészben) 

• http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/madarinfluenza-kitoresek-

magyarorszagon 
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Milyen módon védekezzünk a 

madárinfluenza terjedése ellen?  
• Nagyon fontos az állattartás általános járványvédelmi 

szabályainak betartása, például az állatállományok zárt tartása, az 
istállók betelepítése előtti alapos fertőtlenítés, a vadmadarak 
távoltartása stb. 

• A madárinfluenza hivatalos megállapításában és leküzdésében az 
állami állategészségügyi szolgálat hatósági intézkedéseinek 
van meghatározó jelentősége. Jogszabályok írják elő a pontos 
tennivalókat, amelyekkel a megbetegedés helyhez köthető, 
majd megszűntethető. 

• Általánosságban kimondható, hogy a fertőzött állattartó telepek, 
udvarok zárlat alá vonása, a megbetegedett illetve fertőzött 
állatállományok hatósági rendelkezésre történő, állami 
kártalanítás melletti leöletése, az állati tetemek zárt láncú 
ártalmatlanná tétele, a ragályhordozó tárgyak megsemmisítése és 
a szigorú, több lépcsős fertőtlenítés elvégzése teremti meg a 
betegség felszámolásának lehetőségét. 
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Madárinfluenza Csongrád megye 2016 

• Európai Unión belüli rendeltetési helyre valamennyi, 
korlátozás (védő- vagy megfigyelési körzet) alá nem 
vont területről lehet baromfit és -termékeket is 
kiszállítani.  

• Több harmadik ország vezetett be korlátozó 
intézkedéseket a magyar élőbaromfi, baromfihús 
és -készítményekkel szemben 

• http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/kereskedelmi-
tudnivalok-a-hazai-magas-patogenitasu-
madarinfluenza-kitoressel-kapcsolatban 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 
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