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Tájékoztató a kéknyelv megbetegedéssel kapcsolatos intézkedésekről, az állattartókra 

vonatkozó korlátozásokról 
 

Tájékoztatom az érintett gazdálkodókat, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

állat-egészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutatta a kérődző állatokat 

megbetegítő kéknyelv-betegség előfordulását Csongrád megye és Bács-Kiskun megye déli 

részén. A betegséget vírus okozza, csak a kérődző állatok (szarvasmarha, juh, kecske, vadon 

élő kérődzők) fogékonyak a betegségre, a betegséget törpeszúnyogok terjesztik. 

A betegség terjedésének megakadályozása érdekében a megállapítási helyek (Balotaszállás, 

Kiskunmajsa) körül 100-100 hektár területen földi, valamint 1200-1200 hektár területen légi 

szúnyogirtást végeztettünk. A szúnyogirtást néhány nap múlva, amikor az időjárási 

körülmények megengedik, megismételtetjük megnövelt területen. Kérem a gazdákat, hogy 

állatállományaik védelmében engedélyezett szerekkel maguk is végezzenek szúnyogirtást 

az állatok tartási helyein. 

A kitörések körüli 100 kilométeres sugarú kört magában foglaló területen védőkörzetet, az ezt 

övező 50 kilométer széles sávban megfigyelési körzetet kellett elrendelni. A kitörések körüli 

20 kilométeres zónában ezen felül megfigyelési zárlat alá kell helyezni a fogékony kérődzőket 

tartó állományokat. 

Felhívom az érintett gazdák figyelmét arra, hogy az egyes körzetekben betartandó 

korlátozások a következők: 

 Hazai állatszállítás  

1. 20 kilométeres zóna: a 40 napos megfigyelési zárlat alá helyezett állományokat az 

állatorvosok felkeresik és azokban klinikai szűrővizsgálatot végeznek. Ezekbe az 

állományokba és onnan kifelé fogékony állat a zárlat 40 napja alatt nem szállítható. E 

korlátozás alól leghamarabb az utolsó kitörés alapját jelentő eset időpontjától eltelt tíz nap 

múlva adható felmentés.  

2. Védőkörzet egyéb települései: Belföldön a körzetet fogékony állat jelenleg kizárólag 

vágási céllal hagyhatja el, azonban a körzeten belül mind vágási, mind továbbtartási céllal az 

állatok szállíthatóak. Bizonyos feltételek teljesülése esetén más uniós tagországba, illetve 

egyes, ún. 3. országokba is lehetőség van az innen származó állatok kiszállítására. Az 

állatforgalmazás mind belföldön, mind export során minden esetben kizárólag előzetes 

állatorvosi vizsgálat után - mely szerint a szállítandó állatokon nem mutatkoznak a betegség 

tünetei – történhet meg. 

3. Megfigyelési körzet települései: Belföldön a körzetből jelenleg továbbtartásra kizárólag a 

megfigyelési körzeten belül és a védőkörzetbe lehet fogékony állatokat szállítani. Vágási 

céllal mindhárom területre szállítható kérődző. Bizonyos feltételek teljesülése esetén más 

uniós tagországba, illetve egyes, ún. 3. országokba is lehetőség van az innen származó állatok 

kiszállítására. Az állatforgalmazás előfeltétele ilyenkor is minden esetben az állatorvosi 

vizsgálat megtörténte és a szükséges igazolás kiállítása. 

A betegség miatt elrendelt korlátozás alatt álló területek nagyítható térképe az alábbi linken 

érhető el: http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/keknyelv/keknyelv.htm 

A kialakult járványügyi helyzetre és az elrendelt korlátozó intézkedésekre tekintettel, 

kérem, hogy tervezett állatszállítások esetén minden esetben 48 órával a szállítás előtt 

értesítse a lakhelye szerint illetékes járási hivatal állat-egészségügyi hivatalát! 

Munkatársaim minden szükséges információt, segítséget megadnak a gazdálkodóknak. 
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