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Magyarországon és a világ legtöbb fejlett lovaskultúrával rendelkező országában a betegség 
bejelentési kötelezettség alá tartozik.  
A lovak fertőző kevésvérűségével kapcsolatos hatósági intézkedéseket a 41/1997. FM 
rendelet szabályozza. 
A tünetmentes hordozók kiszűrése érdekében a ló általános állapotától függetlenül (azaz 
tekintet nélkül arra, hogy mutatja-e a betegség tüneteit vagy sem) Magyarországon minden 
hat hónaposnál idősebb ló három évenkénti vérvizsgálatát (fertőző kevésvérűség és takonykór 
szerológiai vizsgálata) jogszabályi kötelezettség alapján, a tulajdonos költségére el kell 
végezni. Olyan lovak esetében, amelyek más állattartó lovaival érintkezhetnek – például sport 
rendezvények vagy bemutatók résztvevői –, a tulajdonos évente köteles elvégeztetni a szűrést. 
A fertőzöttséget két, 21 napos időközzel vett pozitív laboratóriumi vizsgálattal lehet 
megállapítani. A fertőzött állatok leölése vagy kényszervágása jogszabály szerint kötelező. 
A vizsgálat elvégeztetésére a 148/2007. FVM rendelet alapján állami támogatás vehető 
igénybe.  
A lóverseny vagy lósport rendezvény rendezője köteles annak időpontját és helyét a 
területileg illetékes kormányhivatalnak előzetesen bejelenteni. A rendezvények hatósági 
felügyelet alatt állnak, vagyis megfelelő dokumentumok és vérvizsgálati eredmények nélkül 
ló nem kerülhet be a rendezvény helyszínére. 
Az országban 1965 és 2010 között, a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően 
nem jelentkezett a fertőzés  
Az utóbbi három években a Nemzeti Referencia Laboratórium (továbbiakban NRL) által 
elvégzett vizsgálatok:  
 

Év 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
2015. 

(június 09-ig) 
Vizsgálat 

minta 20 156 17 993 14 285 16 549 15 686 12449 
Eset 8 14 8 6 7 11 

Százalék 0,04% 0,08% 0,06% 0,04% 0,04% 0,09% 
 
A lovak minden alkalommal tünetmentesek voltak, csak a 41/1997 FM rendeletben előírt 
kötelező vérvizsgálat derített fényt az állatok fertőzöttségére. A lovas rendezvényekre járó 
sportlovak között, melyek vizsgálata minden évben megtörténik, az elmúlt években sem 
került fertőzöttség megállapításra. 
 
2015. március 9-én a NRL fertőző kevésvérűséget állapított meg egy Veszprém megyéből 
származó, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi kar Lógyógyászati Tanszék és 
Klinikán (továbbiakban Klinika) kezelt lóban., 2015.03.09-én az állatot elaltatták. A 
járványügyi intézkedések kapcsán további három állat a Klinikán, hat állat a származási 
helyén a betegség megerősítésétől számított 90 napig karanténba került, mely során négy 
alkalommal, 21 napos időközzel végzett vérvétellel bizonyosodnak meg, hogy az állat 
fertőződött-e. A járványügyi nyomozás során a hatóság felhívta a figyelmet a Klinika 
járványvédelmi tervének és intézkedési rendjének hiányosságaira. 
A Klinikán karanténban tartott három ló közül kettőnél fertőző kevésvérűséggel fertőzött 
státusza 2015.05.18-án megerősítést nyert, az egyik állat elpusztult 2015.05.26-án a 
betegségtől függetlenül kólikában, a másik állatot elaltatták 2015.05.27-én. A harmadik Üllőn 
karanténozott ló továbbra is negatív a betegségre. 



A származási helyen karanténban tartott hat állat közül három ló esetében a NRL 
megerősítette a fertőzöttséget 2015.06.09-én. 
 A másik három származási helyén karanténban tartott állat eddig negatív a betegségre, 
köztük a beteg ló tartási helyén levő és vele több éve együtt tartott ló is. 
A fent említett körülmények és a betegség hosszú lappangási idejének tudatában az összes 
karanténban tartott állat megfigyelését a hatóság 30 nappal meghosszabbította, és egy ötödik 
ellenőrző vérvétel elvégzésével kiegészítette.  
A Klinikán az oktató istállóban és az ortopéd istállóban tartott, valamint az innen hazament 
állatoktól vett kontroll vérminták negatív eredményűek. 
A hatóság megvizsgálta a Klinika szomszédságában lévő „Dóra-majorban” tartott lovakat is. 
Minden állat fertőző kevésvérűségre nézve negatív.   
Az elmúlt két hónapban a lovak kötelező fertőző kevésvérűség és takonykór ellenőrző 
vizsgálatra beküldött minták száma jelentősen növekedett az elmúlt évekhez képest. 
Ennek köszönhetően a vizsgálatok további négy fertőzött állatot találtak. Ezek az állatok, a 
jogszabálynak megfelelően a gyanú megállapítását követően természetesen forgalmi 
korlátozás alá kerültek a velük együtt tartott állatokkal együtt. A fertőzött állatok közül 3 
leölése megtörtént, a 4 állat altatását e hétre tervezi a helyi hatóság.   A monitoring 
programban eddig (2015.06.09) 12449 minta került vizsgálatra, és közel 1200 vizsgálata van 
folyamatban, ez a korábbi évekhez képest 30%-os növekedést jelent. 
Az üllői esetet megelőzően 2015-ben mindössze egy állat estében került megállapításra a 
betegség a kötelező vérvizsgálatok alkalmával. Az új esetek felderítése nem a 
járványveszély növekedésének következménye, hanem a megnövekedett 
mintaszámoknak köszönhetően fertőzött lovakat szűrtünk ki az egészséges állatok közül. 
 
A Klinikán történtek felhívták a lovas társadalom figyelmét arra, hogy a szűrővizsgálatok és a 
lovak azonosítása nem csak a versenysportban résztvevők érdeke, hanem a hobbi lovasok is 
csak a felelős állattartás szabályainak betartásával védhetik meg állataikat a betegségtől. Ha a 
lovasok megkövetelik egymástól a szabályok betartását az nagyban segíti a hatóság munkáját 
is, hogy az azonosítatlan és a kötelező szűrővizsgálatokon át nem esett állatok felderítése 
megtörténjen.  
A szigorú szabályok betartásával korábban már sikerült mentesíteni az országot a betegségtől.  
 
A NÉBIH a betegség 2010-es megjelenését követően több ízben tájékoztatta a lakosságot 
honlapján keresztül a betegség újbóli megjelenéséről valamint a ló szállításokkal 
kapcsolatos tudnivalókról. A NÉBIH a fenti eset miatt szigorította az ellenőrző vizsgálatok 
rendjét is. Ennek értelmében a fertőzött állatok tartási helye körül 3 km sugarú körben 
kötelező az összes fogékony állat vizsgálata állami költségen. 
 
Az állattartók jogszabálykövető magatartása elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország 
meg tudja őrizni a kedvező járványügyi státuszát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A jelenleg intézkedés alá vont állatok: 
 
Az ország 12 településén, településenként akár több tartási helyen, összesen 184 állat van 
forgalmi korlátozás alatt, mert valamilyen kapcsolatban álltak a bizonyítottan fertőzött 
lovakkal.  
 
 
Megye Település Tartási helyek Karantén alatt álló 

állatok száma 
(2015.06.09) 

Fertőzöttségre 
gyanús állatok 
száma 

Fertőzött állatok 
száma 

Veszprém Vöröstó Vöröstó 8291  Fő 
utca 10. 

1 1 (beteg lóval együtt 
tartott negatív) 

1 Üllőre került, 
elaltatták 

Pest Üllő  Lóklinika 1 1 (beteg lóval együtt 
tartott negatív) 

1elpuszt 
1 elaltatták 

Bács Felsőlajos Felsőlajos 6055 
Közös tanya 178. 

16 0 1 folyamatban az 
intézkedés 
(06.09. a 
megállapítás) 

Komárom-
Esztergom 

Piliscsév Piliscsév 2519 
Pincék alatti dűlő 
07/18 hrsz. 

4 0 1 folyamatban az 
intézkedés 
(06.08. a 
megállapítás) 

Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló  4200 0323/3 hrsz. 3 0 1 folyamatban az 
intézkedés 
(06.08. a 
megállapítás) 

Győr Ravazd 9091 Erdész út 1. 
012/6 hrsz 

21 1 (beteg lóval együtt 
tartott negatív) 

0 

Fejér Alcsútdoboz 8087 Kastélykert 8 1 1 (beteg lóval együtt 
tartott negatív) 

0 

Éves monitoringban előkerült fertőzött lovak 
Szabolcs-Szatmár Tiszavasvári 4440 Deák F. út 2. 2 0 1 elaltatták 
Pest Fót 2151 Erdészház 

parcella 59/10 hrsz. 
kontakt tartási 
helyek: 059/33 
059/23 059/13  
059/4 059/32 059/1 
59/19 59/18 hrsz 

87 0 1 folyamatban az 
intézkedés 

Veszprém Berhida (a vilonyai 
ló kontakt tartási 
helye) 

8181 Jókai u. 16. 
8181 Bartók Béla u. 
6. 

8 0 0 

Veszprém Vilonya 8194 Hétvezér u. 
1/b 

24 0 1 elaltatták 

 
 
 
 
 
 
 


