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Madárinfluenza 
 
Alapvető tények 

• A H5N1 altípusba tartozó madárinfluenza a madarakat jelenleg a 
világ különböző részeiben érintő betegség. E pillanatban az EU-ban 
a leginkább érintett madárfajok a vadon élő vízi szárnyasok, mint pl. 
a hattyúk és a kacsák.  

• A H5N1 vírus, amely ezért az állatbetegségért felelős, nem terjed át 
könnyen madarakról az emberekre.  

• A világ egyéb részeiben megfertőzött emberek előzőleg közvetlen 
érintkezésbe kerültek élő vagy elhullott, fertőzött madarakkal, 
elsősorban házibaromfikkal. 

• Ahogy a járvány kihat a vadon élő madarakra, várható, hogy az 
elkövetkező hónapokban kihatással lesz az EU különböző régióira is, 
és így meg kell majd tanulnunk együtt élni az időszakosan 
előforduló madárinfluenzával.  

• A betegség esetenként madarakról más állatokra, például 
macskákra is átterjedhet. Ha megtesszük a rendes elővigyázatossági 
intézkedéseket azokon a területeken, ahol fertőzött madarakat 
találtak, nem fog jelentős mértékben nőni az emberre jelentett 
kockázat. 

• Az EU-ban nagyon szigorú állat-egészségügyi intézkedések vannak 
érvényben. Ezek célja a vírus terjedésének megelőzése a vadon élő 
madarakról a baromfira, továbbá a baromfiban előforduló kitörések 
megelőzése. 

• Ideiglenes védő- és megfigyelési körzeteket létesítenek azokon a 
területeken, ahol fertőzött madarakat találtak. Ezekben az 
övezetekben korlátozzák az élő állatok mozgását, a baromfit zárt 
helyiségekben tartják és szigorúan ellenőrzik, a fertőtlenítési 
intézkedéseket pedig szigorúan alkalmazzák.  

• Nagyon konkrét intézkedéseket léptettek érvénybe a házibaromfik 
védelme és a fertőzött madarak élelmiszerláncba való bekerülésének 
megakadályozása céljából.   

• Az élelmiszerek alapos megfőzése mindenesetre biztosítja, hogy a 
hús és a tojás mentes legyen bármilyen vírustól.  

• Nagyon alacsony annak a kockázata, hogy a H5N1 vírus élő 
állatokról vagy baromfitermékekről emberre terjedjen át, és nincs 



szükség a táplálkozási szokások vagy az útitervek 
megváltoztatására. 



Baromfitermékek fogyasztása 

• Az EU üzleteiben vásárolt baromfi – hús vagy tojás—fogyasztása 
kockázatmentes. Ez az érvényben lévő szigorú élelmiszerbiztonsági 
és állat-egészségügyi intézkedéseknek köszönhető, amelyek célja 
annak megakadályozása, hogy a beteg állatokból származó hús 
vagy tojás bekerüljön az élelmiszerláncba.  

• Az EU-n belüli védő- és megfigyelési körzetekből (ahol fertőzött 
madarakat találtak) származó állatok kereskedelme csak szigorú 
állat-egészségügyi ellenőrzés mellett engedélyezett, az érintett 
harmadik országokból való import pedig tilos.  

• Baromfigazdaságban való kitörés esetén a teljes állományt 
haladéktalanul leölik és ártalmatlanítják. Az ezeken a farmokon 
termelt baromfihúst és tojást szintén elpusztítják.  

• Még abban a nagyon valószínűtlen esetben is, ha előfordulna a vírus 
az EU területén forgalmazott húsban vagy tojásban, az alapos 
megfőzés elpusztítja azt, tehát a jól megfőzött hús vagy tojás nem 
jelent veszélyt.  

• A vakcinázott baromfiból származó hús nem jelent veszélyt az 
emberi egészségre, mivel a vakcinában lévő vírus elpusztult és így 
nem tud szaporodni.  

Veszélyeztetett csoportok 

• Azoknak, akik csirkét, kacsát vagy libát tartanak lakóhelyük 
közelében, nem kell túlzottan aggódniuk, de tisztában kell lenniük a 
kockázatokkal. Különösen kötelesek: 

o Követni a helyi állat-egészségügyi hatóságok utasításait, 
különös tekintettel a zárt helyiségben tartott baromfi 
etetésének és itatásának, valamint a veszélyeztetett 
területeken a baromfi zárt helyiségben való tartásának a 
szükségességére.  

o Értesíteni a hatóságokat, amennyiben szokatlanul magas 
számban észlelnek elhullott, vadon élő madarakat, vagy ha 
madaraik szokatlanul nagy számban pusztulnak el. Ilyen 
esetben embernek nem szabad megérintenie az elhullott vagy 
beteg madarakat. 

o A madarakat otthonuktól távol tartani és a helyes higiéniai 
szabályokat követni – különös tekintettel a kézmosásra 
szappannal, madarakkal vagy madárürülékkel való érintkezés 
után.   

o Gyermekeiket óvni attól, hogy madarakkal játsszanak, és 
megtanítani őket arra, hogy szóljanak egy felnőttnek, ha 
beteg vagy elhullott madarat találnak. 



o Biztosítani, hogy különösen a gyerekek megértsék az alapvető 
higiéna szabályait. 

o Ügyelni arra, hogy sose vágjanak le beteg vagy elhulló 
madarakat, lévén hogy ez fokozottabb veszélyt jelenthet. 

• Egyéb, baromfival vagy vadon élő madarakkal gyakran érintkezésbe 
kerülő személyek (pl. mezőgazdasági termelők, állatorvosok, 
illetőleg vadászok vagy madármegfigyelők) ugyancsak tisztában 
kell, hogy legyenek a kockázatokkal és meg kell, hogy tegyék az 
elővigyázatossági intézkedéseket.  

• Az ECDC részletes iránymutatást állított ki azon személyek védelme 
vonatkozásában, akik veszélyben vannak, továbbá akik olyan 
területeken élnek vagy oda utaznak, ahol fertőzött madarakat 
találtak. A nemzeti hatóságok bármilyen kérdés esetén tanácsadásra 
rendelkezésre állnak.  

A népesség többi része 

• Nagyon valószínűtlen, hogy a népesség többi része érintkezésbe 
kerüljön fertőzött madarakkal.  

• Elegendők az alábbi ésszerű elővigyázatossági intézkedések: 

o Ne érintsünk meg beteg vagy elhullott vadon élő madarakat 
vagy baromfit, és értesítsük a helyi állat-egészségügyi 
hatóságot, ha feltűnően nagy számban találtunk elhullott vagy 
beteg madarakat.  

o Kövessük a helyes higiénia rendes szabályait – azaz mossunk 
kezet szappannal, miután érintkezésbe kerültünk madarakkal 
vagy azok ürülékével. 

• Amennyiben környezetünkben élő madarak körében nagy 
patogenitású madárinfluenza törne ki: 

o Nemzeti hatóságaink ideiglenesen korlátozhatják a baromfik 
mozgását és egyes helyeket ember számára elzártnak 
nyilváníthatnak.  Fontos, hogy kövessük ezeket az 
utasításokat, mivel céljuk a vírus elterjedésének a megállítása. 

o Ezeket a területeken a kedvtelésből tartott macskákat zárt 
helyiségben kell tartani, megakadályozva ezzel, hogy 
érintkezésbe kerüljenek fertőzött vadon élő madarakkal vagy 
azok ürülékével, és hogy mancsukkal átvigyék a vírust és 
maguk is megfertőződjenek.  

Utazás 

• Kevés, illetve semmi veszéllyel nem jár, ha EU-n kívüli országokba 
vagy olyan EU-n belüli területekre utazunk, ahol madárinfluenzát 
észleltek, feltéve, hogy nem látogatunk meg baromfitartó 
gazdaságokat vagy baromfipiacokat, és követjük a fent vázolt 



elővigyázatossági szabályokat, az ECDC iránymutatásainak 
megfelelően. 

 
 
 

Emberi influenzajárvány 
 

• Nem tudjuk, mikor fog kitörni a következő világjárvány (azaz nagy 
és komoly, világméretű, emberi influenzavírus-járvány), és mely 
vírus okozza majd.  A H5N1 altípusba tartozó madárinfluenzának 
emberi influenzává való átalakulása vagy mutálódása az egyik 
lehetséges forgatókönyv. 

• Jelen pillanatban a madárinfluenzáért felelős vírus (H5N1) nem 
könnyen terjed át emberről emberre.  

• A XX. században három világméretű járványkitörésre került sor – 
1918 és 1920 között, 1957-ben és 1968-ban.  Szakértők arra 
figyelmeztetnek, hogy bármikor kitörhet egy újabb járvány. 
Következésképp az EU és kormányai, az Egészségügyi 
Világszervezet és más ENSZ-szervek felkészülnek erre az 
eshetőségre. 

• Az időszakos influenza elleni oltás nem képes megvédeni az 
embereket egy lehetséges új (még eddig ismeretlen) 
influenzajárványtól, mivel minden influenzaoltás egy adott vírus 
ellen véd.  

• Az EU és a nemzeti hatóságok készenléti terveket készítettek elő 
emberi influenzajárvány kitörése esetére, hogy képesek legyenek 
rendkívüli gyorsasággal reagálni az egészséget fenyegető 
veszélyekre. Ezek a tervek előirányozzák a közegészségügyi 
tanácsadást (korai elszigetelés és maszkviselés), antivírusok 
biztosítását, védőoltások kifejlesztését, vészhelyzeti intézkedéseket 
az egészségügyi rendszerekben, nemzetközi koordinálást stb.  


