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HAZAI INFORMÁCIÓ 

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA  
A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE GYANÚS EXPOZÍCIÓ KIVIZSGÁLÁSÁRÓL  

ÉS A SZÜKSÉGES TEENDŐKRŐL

BEVEZETÉS 

2007. február 15-től megváltozik a veszettség elleni posztexpozíciós 
oltásokkal kapcsolatos oltóanyag rendelési módja. 

Az oltóanyagot a továbbiakban nem az eddig erre a célra szerződött cégtől, 
hanem az ÁNTSZ kistérségi intézeteitől kell egyedileg megrendelni. Az oltó-
anyag-rendelés, kiszállítás új rendjéről szóló jelen tájékoztatónak az a célja, 
hogy elősegítse a zökkenőmentes átállást, és az ország minden területén 
egységes eljárási rend lépjen életbe:  

– a veszettségre gyanús expozíció kivizsgálása, és 

– a posztexpozíciós oltások indikációja tekintetében. 

I. Az ellátó/oltóorvos feladata 

1. Ha veszettségre gyanús expozíció (a veszettség-fertőzésnek kitett, 
vagy fertőző anyaggal érintkezett személy - BNO10: Z2030 - 
meghatározását lásd 1. sz. mellékletben) jut az ellátó orvos tudomására, 
azt dokumentálja a forgalmi naplóban, az érintett személy kartonján, és a 2. 
sz. mellékletben megadott forma felhasználásával az eseményről 
jegyzőkönyvet vesz fel. 
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2. Megfigyelhető állat által okozott expozíció (sérülés, benyálazás) esetén 
a veszettség elleni védőoltás megkezdését a sérülést okozó állat 14 
napos állatorvosi megfigyelésétől teszi függővé. Rövid úton (fax, telefon) 
értesíti a területileg illetékes kerületi állatorvost a veszettségre gyanús 
expozícióról, kéri az állat megfigyelését, és ezt írásban is megerősít a  
4. sz. mellékletben megadott értesítő felhasználásával. 

3. Ha a jegyzőkönyvben rögzített tények alapján (veszett vagy veszettségre 
gyanús állat által okozott sérülés, benyálazás történt, vagy ha az állat 
megfigyelhetetlen, vagy ha a megfigyelt állat elpusztul, ill. betegség 
tüneteit mutatja, stb., lásd 1. sz. melléklet) az érintett személy veszettség 
elleni védőoltásának megkezdését indokoltnak tartja, akkor köteles 
haladéktalanul veszettség elleni oltóanyagot rendelni az ÁNTSZ 
oltóorvos telephelye szerint területileg illetékes kistérségi intézeténél 
az esetről felvett jegyzőkönyv (2. sz. melléklet) 

a) faxon vagy e-mail-ben történt továbbításával (a dokumentum 
letölthető az OEK vagy ÁNTSZ internetes honlapjáról), vagy  

b) adatainak telefonon történő közlésével, amelyről az ÁNTSZ kistérségi 
intézeténél feljegyzés készül (3. sz. melléklet), vagy 

c) személyes kézbesítésével (az orvos vagy az általa meghatalmazott 
személy − aki lehet pl. a sérült, a sérült hozzátartozója, egészségügyi 
dolgozó − által). 

4. A telefonon történt oltóanyag-megrendelés esetén az esetről felvett 
jegyzőkönyv eredeti példányát 24 órán belül, postán meg kell küldenie 
az ÁNTSZ ellátó/oltóorvos telephelye szerint területileg illetékes kistérségi 
intézetébe. 

5. Az oltóorvos a veszettség elleni védőoltást az oltóanyag kiszállítását 
követő 24 órán belül köteles megkezdeni. 

6. Az oltóorvos a védőoltási sorozat befejezése után azonnal az  
5. sz. mellékletben megadott formanyomtatványon jelentést küld az ÁNTSZ 
oltóorvos telephelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetének. 

7. A fel nem használt oltóanyag előírásszerű tárolása mellett az orvos  
8 napon belül gondosodik a vakcinának az ÁNTSZ oltóorvos telephelye 
szerint területileg illetékes kistérségi intézetébe történő visszajuttatásáról. 

8. A védőoltás megtagadását az oltóorvos két tanú jelenlétében köteles 
írásban rögzíteni (6. sz. melléklet). 
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9. Az ellátó/oltóorvos minden, az üggyel kapcsolatos rendhagyó, nem várt 
esemény bekövetkezésekor köteles az ÁNTSZ területileg illetékes kistér-
ségi intézetét haladéktalanul tájékoztatni. 

10. Az ellátó és oltóorvos személye nem minden esetben azonos (ügyelet, 
sebészet stb.), az eljárási rend azonban egyaránt érvényes az ügy vala-
mennyi résztvevőjére.  

Vasár- és ünnepnapokon a rendkívüli, halaszthatatlan oltóanyag beszer-
zésre mindenütt a helyi feltételeknek, körülményeknek megfelelőn kell 
lehetőséget biztosítani, ez országosan területenként eltérhet egymástól. 

II. AZ ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETÉNEK FELADATA 

1. 2007. február 15-től folyamatosan biztosítania kell a veszettség elleni 
oltóanyagot az illetékességi területéről érkező megalapozott igények 
kielégítéséhez. 

2. El kell látnia az orvosokat az oltóanyag megrendeléséhez és a 
surveillance-hoz szükséges nyomtatványokkal/űrlapokkal. 

3. Naponta szakmailag felül kell vizsgálnia és értékelnie kell az ellátó/oltó-
orvostól beérkezett jegyzőkönyvek/feljegyzések adatait. Az adatok érté-
kelése során támaszkodhat a 1. sz. mellékletben foglaltakra, továbbá a 
szakmai konzultációs partnerekre vagy a regionális intézet járványügyi 
szakembereire. 

4. Ha a beérkezett adatok alapján az ügy egyértelműen értékelhető, 
azonnali döntést kell hoznia a 6. pont alatt leírtaknak megfelelően, és meg 
kell tennie a szükséges intézkedéseket (az érintett felek értesítése, az 
oltóanyag kiadása/kiszállítása). 

5. Ha a beérkezett adatok alapján azonnali döntés nem hozható az oltás 
indokoltságát vagy elvetését illetően, akkor telefonon vagy helyszíni 
járványügyi vizsgálat során kell kiegészítő információkat beszereznie a 
sérültnél/állategészségügyi hatóságnál/oltóorvosnál. Ha még ezután sem 
tud dönteni, igénybe kell vennie a szakmai konzultációs lehetőségeit 
mindaddig, amíg egyértelmű álláspontra nem tud helyezkedni (6. pont). 

6. A döntést követően az intézkedésre két lehetősége van: 

a) a megalapozott (helytálló indikáción alapuló) veszettség elleni 
oltáshoz kiadja az oltóanyagot, illetve intézkedik az oltóanyagnak az 
oltóorvoshoz történő kiszállításáról. 
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b) „indokolatlan” oltóanyag-rendelés esetén tájékoztatja az oltóanyagot 
rendelő orvost arról, hogy nem kerül kiadásra a veszettség elleni 
oltóanyag, és egyben felvilágosítja/tájékoztatja, hogy szakmailag 
miért volt téves az oltási indikáció az érintett esetnél. 

A szakmai értékelést és az abból következő intézkedést minden 
esetben rá kell vezetni az esemény körülményeit és az oltóanyag 
rendelést tartalmazó jegyzőkönyvre/feljegyzésre. 

7. Az oltóanyag-rendelés felvételekor tisztázni kell, hogyan jut el az oltó-
anyag az orvoshoz. Az oltóanyag előírásszerű szállításának biztosítása 
mellett a kiadási/kiszállítási lehetőségek a következők: 

• a sérült személyesen veszi át az oltóanyagot, 

• a sérült hozzátartozója veszi át személyesen az oltóanyagot, 

• egészségügyi dolgozó veszi át személyesen az oltóanyagot, 

• az ÁNTSZ kistérségi intézete az oltási indikáció elfogadását követő  
48 órán belül gépkocsit biztosít az oltóanyagnak az oltóorvos telep-
helyére történő kiszállításához. 

8. Az oltóanyag kiadásáról bizonylatot állít ki (pl.: „Szállítólevél” „B.10-70/A/V. rsz.”, 
„Készletkivételezés bizonylat B.Sz.ny. 12-114/V.r.sz.), amely alapján pon-
tos, naprakész oltóanyag-nyilvántartást vezet (pl.: „Anyagszámadás” 
„C318-44. rsz”). 

9. A folyamatos oltóanyag-ellátás biztosítása érdekében a veszettség elleni 
oltóanyagot a kistérségi intézet  

• a negyedéves oltóanyag-igénylés keretén belül az országos készletből, 
vagy 

• rendkívüli esemény (csoportos expozíció) miatt szükséges nagyobb 
mennyiséget az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének 
tartalék oltóanyag-készletéből igényelhet. 

10. A bármely okból fel nem használt oltóanyag visszagyűjtéséről szabály-
szerűen (bizonylat ellenében, hűtve szállítva) gondoskodik. 

11. Folyamatosan figyeli az oltóanyag tárolásának körülményeit és felhasz-
nálhatósági idejét azért, hogy sem a hűtőlánc megszakadása (pl. hűtő-
szekrény leolvadás), sem a felhasználhatósági idő lejárta miatt ne 
kerüljön selejtezésre oltóanyag. 

12. Kapcsolatot tart fenn a kerületi főállatorvosokkal, hatósági állatorvosok-
kal, önkormányzatokkal. 
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III. AZ ÁNTSZ REGIONÁLIS INTÉZETÉNEK FELADATA 

1. Az ÁNTSZ regionális intézete a működési területének megfelelően 
felveszi a kapcsolatot a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi 
szerveivel és beszerzi a hatósági állatorvosi tevékenységgel megbízott 
állatorvosok nevét, elérhetőségét és ellátási területét. 

2. A hatósági állatorvosok adatait az ÁNTSZ kistérségi intézetein keresztül 
eljuttatja a háziorvosokhoz. A hatósági tevékenységgel megbízott állat-
orvosok adatait minimum évente egyszer aktualizálja. 

3. Működési területén figyelemmel kíséri az igazoltan veszett állatok 
területi előfordulásának számszerű alakulását. Minderről folyamatosan 
tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kistérségi intézeteket. 

4. Koordinálja, felügyeli a kistérségi intézet lyssa fertőzésre gyanús 
sérüléssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai konzultációs 
lehetőséget biztosít az esetek értékeléséhez, felülvizsgálatához. 

5. Több személyt érintő expozíció esetén helyszíni járványügyi vizsgálatot 
végez. 
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1. sz. melléklet 
Segédlet a veszettség elleni oltási indikációhoz 

 

A veszettség elleni oltás megkezdése indokolt, ha: 

– igazoltan veszett (laboratóriumilag igazoltan veszett vagy a veszettség jellegze-
tes tüneteit mutató) állattal való kontaktus (fedetlen bőr harapása, karmolása 
vagy bőrsérülés vérzés nélkül is, sérült bőr/sérült nyálkahártya benyálazása) 
történt. 

– veszettségre gyanús (beteg, bár nem egyértelműen a veszettség tüneteit 
mutató vagy tünetmentes, de feltételezhetően veszett állat által megmart vagy 
90 napon belül veszett állattal érintkezhetett, valamint minden elhullott vadon élő 
emlős) állattal való kontaktus (fedetlen bőr harapása, karmolása vagy 
bőrsérülés vérzés nélkül is, sérült bőr/sérült nyálkahártya benyálazása, valamint 
az elhullott állat nyúzása, darabolása fedetlen, sérült kézzel) történt. 

– nem megfigyelhető (ismeretlen, nem azonosítható, elkóborolt, elpusztult, kiir-
tott) állattal való kontaktus (fedetlen bőr harapása, karmolása vagy a sérült 
bőr/sérült nyálkahártya benyálazása). 

Ha a sérülést okozó állat az oltási sorozat megkezdését követően megfigyelhe-
tővé válik és egészséges, akkor az oltási sorozatot abba kell hagyni. 

– bármely expozíció (harapás, karmolás sérült bőr/sérült nyálkahártya benyála-
zása) esetén, ha az expozíció időpontjában egészséges állat a megfigyelés 
ideje alatt veszettségre gyanússá válik, elkóborol, elpusztul, vagy kiirtják, a 
védőoltási sorozatot azonnal meg kell kezdeni. 

– inokulált állati csalétekkel történő érintkezés sérült bőrrel/nyálkahártyával, friss 
sebbel. 

A veszettség elleni oltás nem indokolt, ha: 

– az expozíciót (bőrön, nyálkahártyán benyálazást, horzsolást, karmolást, hara-
pást) okozó kutya, macska egészséges, és 14 napig megfigyelhető, 

– az expozíciót okozó állat tenyésztési és tartási körülményei kizárják az állat 
veszettség fertőzöttségét (lakásban tartott házi kedvenc, laboratóriumban 
tenyésztett/tartott, vagy állatkerti állat stb.) 

– az állattal való kontaktus nem jár sérüléssel, benyálazással, 

– a kontaktus indirekt volt (köztes tárgy érintésével történt). 

Egyedi elbírálást igényel 

– a természetes élőhelyén élő, apró rágcsálókkal történt expozíció, 

– az igazoltan veszett tehén tejének fogyasztása.  

Figyelembe kell venni az oltási indikáció felállításához: 

− az expozíciót okozó állat faját, viselkedését, oltottsági állapotát, 
− az expozíció körülményeit, 
− a veszettség területi előfordulását. 
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2. sz. melléklet 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

1Lyssa fertőzésre gyanús sérülésről

Készült:______________ (év/hó/nap) __________________________ (intézmény megnevezése) 
Jelen vannak: __________________________________________________________ 
Megállapítások: 
(Név)_____________________________________ (szül. idő:____év _________hó _______nap) 
________________________ (település) _____________ (utca) ___ (hsz.) ______ (em.)___(ajtó) 
alatti lakos lyssa fertőzésre gyanús expozíciónak volt kitéve. 

Az expozícióra vonatkozó részletes információk: 
Expozíció helyszíne, időpontja: ____________________________________ , ________(év/hó/nap) 

Expozíció módja*: harapás    karmolás    benyálazás   egyéb: ______________________________ 
Az expozíció körülményeinek leírása: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(fontos kitérni az állat viselkedésére a sérülést okozó állat váratlanul, vagy provokációra támadott, 
egészségesnek, vagy betegnek látszott) 

Sérült testtáj*:   fej      váll      kar      kéz      törzs      alsó végtag              A bőrfelület*:    ép     sérült 

A sérülés:   felületes,  mélyreható,  egyszeres,   többszörös,  kis kiterjedésű,  kiterjedt 

A sebellátás ideje:_________________________ (év/hó/nap) 

Az expozíciót okozó állat faja: ____________________________________ 

Az állat megfigyelhető*: igen nem 

Az állat gazdájának neve, címe: ______________________________________________________ 

A hatósági állatorvos értesítése megtörtént*: igen nem 
_______________________________________________________ (állatorvos neve, elérhetősége) 

A hatósági állatorvos értesítése meghiúsult, mert  
________________________________________________________________________________ 
Az állat nem figyelhető meg, mert*: 

ismeretlen   nem azonosítható    elkóborolt    elhullott     kiirtották 

A tetem laboratóriumi vizsgálatra került*: igen nem 
Az érintett személy háziorvosának neve, címe, elérhetősége: 
________________________________________________________________________________ 
A fentiekben foglaltak alapján az érintett személy* 

a) veszettség elleni oltásának haladéktalan megkezdését indokoltnak tartom, és a veszettség 
elleni oltási anamnézisének ismeretében  ________  adag oltóanyag biztosítását kérem. 

b) veszettség elleni oltásának megkezdését, az expozíciót követő 14 napos állatorvosi megfigyelés 
eredményétől teszem függővé. 

 
__________________________ __________________________ 

érintett személy  orvos 
(vagy törvényes képviselője) P.H. 

1Az adatszolgáltatás az egészségügyi és hozzákapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  
 XLVII. törvény alapján kötelező.  
A jegyzőkönyvet pontosan és olvashatóan kell kitölteni! 
A * jelölt kérdéseknél a felsorolt lehetséges válaszokból aláhúzással kell megjelölni a megfelelőt.  
Ha van olyan kérdés, amelyre nem ad választ az érintett személy vagy hozzátartozója, akkor „nincs információ” beírást kell 
alkalmazni. 
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3. sz. melléklet 
F E L J E G Y Z É S 

Lyssa fertőzésre gyanús sérülés telefonon történt bejelentéséről 

Készült:_______________ (év/hó/nap) _________________________ (intézmény megnevezése) 
Jelentő orvos neve, címe, elérhetősége: ___________________________________________ 
Megállapítások az orvos elmondása alapján: 
(Név)______________________________________ (szül. idő:_____év __________hó ______nap) 
___________________________(település) _____________ (utca) ___ (hsz.) ______ (em.)___(ajtó) 
alatti lakos(t) _____________________________________________________________________ 
Az expozícióra vonatkozó részletes információk: 
Expozíció helyszíne, időpontja: _____________________________________ , ________(év/hó/nap) 
Expozíció módja*: harapás    karmolás    benyálazás   egyéb: _______________________________ 
Az expozíció körülményeinek leírása: ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(fontos kitérni az állat viselkedésére a sérülést okozó állat váratlanul, vagy provokációra támadott, 
egészségesnek, vagy betegnek látszott) 
Sérült testtáj*:      fej      váll      kar      kéz      törzs      alsó végtag              A bőrfelület*:     ép      sérült 
A sérülés:   felületes,   mélyreható,   egyszeres,   többszörös,   kis kiterjedésű,   kiterjedt 
A sebellátás ideje:_____________ (év/hó/nap)   
Az expozíciót okozó állat faja: ____________________________________ 
Az állat megfigyelhető: 
Az állat gazdájának neve, címe: _______________________________________________________ 
A hatósági állatorvos értesítése megtörtént: 
________________________________________________________ (állatorvos neve, elérhetősége) 
A hatósági állatorvos értesítése meghiúsult, mert _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Az állat nem figyelhető meg*: 
ismeretlen     nem azonosítható     elkóborolt     elhullott     kiirtották 

A tetem laboratóriumi vizsgálatra került*:  igen - nem 
Az érintett személy háziorvosának neve, címe, elérhetősége: 
_________________________________________________________________________________ 
A fentiekben megadott személy részére a bejelentő orvos megrendel _________ adag veszettség elleni 
oltóanyagot.  
Oltóanyag kiadásának módja*: 

a. Az orvos által megbízott személynek (sérült, hozzátartozó, egyéb) kiadható:  
Név, elérhetőség: 
____________________________________________________________________ 

b. az oltóanyagot az ÁNTSZ kistérségi intézetének képviselője szállítsa ki a jelentő 
orvosnak/háziorvosnak. 

Az adatokat felvevő személy neve, beosztása: _________________________________________ 
A fentiekben foglaltak alapján az ÁNTSZ szakvéleménye*: 

a) veszettség elleni oltás haladéktalan megkezdésével egyetértek és az érintett személy veszettség 
elleni oltási anamnézisének ismeretében ________ adag oltóanyag kiadható. 

c) veszettség elleni oltásának megkezdését, az expozíciót követő 14 napos állatorvosi 
megfigyelés eredményétől teszem függővé 

d) nem értek egyet. 
 ______________________________ 

ÁNTSZ kistérségi intézet képviselőjének aláírása 
*Megfelelő aláhúzandó 
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4. számú melléklet 
ÉRTESÍTÉS1

Veszettség szempontjából aggályosnak tekinthető állatról 

__________________________  

hatósági állatorvos részére 
 
Tisztelt Címzett! 
 
Értesítem, hogy ______________ -án/én  _____________________________________(név) 
_________________________ (település) ___________________(közterület) ________(hsz.) 
____(em/ajtó) alatti lakos _____________színű, ____________fajtájú, _____________ nevű, 
_______________(állatfajta) embert mart/ nyála sérült bőrfelületre vagy nyálkahártyára jutott.  
A sérült neve, címe, telefonszáma: 
________________________________________________ 
Kérem, hogy a sérülést okozó állatot figyelje meg, és azonnal tájékoztasson, ha az állat 
a 14 napos megfigyelési idő alatt 

– veszettségre gyanús tüneteket mutat, vagy 
– megfigyelhetetlenné vált (elpusztult, kiirtották, vagy eltűnt). 

Kérem, hogy a szóbeli tájékoztatását írásban is megerősítve, küldje az Igazolást az 
alábbiakban megadott címre. 
Telefon: ____________________ Fax: _____________ 
Levelezési cím: ______________________________________________________ 
Kelt:______________________ 
 
      _______________________________________ 

háziorvos / ÁNTSZ kistérségi tisztifőorvos 
P.H. 

1A 41/1997. (V.28.) FM rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 429. § (3) 
bekezdése alapján  
----- ------------ --------- --------- --------------- ------------- ------- 

IGAZOLÁS 
Veszettség szempontjából aggályosnak tekinthető állat 14 napos megfigyelésérő l 

 
 
Igazolom, hogy ______________ -án/én  __________________________________ 
(település) ___________________(közterület) ______________(hsz.) 
____________(em/ajtó) alatti lakos ___________színű, __________fajtájú, _____________ 
nevű, ________________(állatfajta), amely (sérült neve, címe): 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________lakos(t) megmart/nyálával sérült 
bőrfelületét/nyálkahártyáját beszennyezte  

– a 14 napos állategészségügyi megfigyelés után egészséges, 
– a 14 napos megfigyelési idő alatt elpusztult/kiirtották 

_____év__________hó____nap 
– a 14 napos megfigyelési idő alatt eltűnt ________év___________hó______nap. 

 
Kelt:____________________________ 

 
_______________________________ 

állatorvos 
P.H. 
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5. számú melléklet 

J E L E N T É S 

Lyssa elleni védőoltásról 

 
 
Oltott személy neve: _____________________________________________________ 
 
Születési ideje: _______év _______________hó ________nap 
 
Lakcíme: _______________________________________________________________ 
 
Oltóanyag neve: __________________________ gy.sz.: ___________________ 
 
 

Oltások időpontja:  Oltóorvos neve: 
 

    1. _____________________________ ____________________________ P.H. 
    2. _____________________________ ____________________________ P.H. 

    3. _____________________________ ____________________________ P.H. 

    4. _____________________________ ____________________________ P.H. 
    5. _____________________________ ____________________________ P.H. 
 
Az 5 oltásból álló oltási sorozat nem fejeződött be, mert 

– a sérülést okozó állat megfigyelhetővé vált, egészséges 
– az érintett személy nem jelent meg, 
– egyéb: _________________________________________________________________ 

 
 
Oltóanyag elszámolás  

A felhasználásra nem került (megmaradt) _________ adag oltóanyagot 8 napon belül eljuttatom az 
ÁNTSZ illetékes intézetébe.  
 
 
Orvos neve: __________________________________________________ 
 
Rendelő címe, elérhetősége: ________________________________________________________ 
 
Dátum: _____ év __________________ hó ____ nap 
 

 
P.H. 

 
 _______________________________ 
 orvos aláírása 
*Megfelelő aláhúzandó 
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6. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

veszettség elleni védőoltás megtagadásáról 
 
 
 
 

Alulírott…………………………………………………szül.: …………………………………... 

lakcím……………………………………………………………………………….... alatti lakos 

kijelentem, hogy ………………………………………………………………………………….. 

tájékoztatott arról, hogy fennáll a veszettség vírusával történt fertőződésem 

lehetősége, ezért veszettség elleni oltásom indokolt. Továbbá felvilágosított arról, 

hogy az emberi veszettség nem gyógyítható csak az oltás véd meg a halálos 

kimenetelű betegség kialakulásától. 

Mindezek ismeretében tanúk jelenlétében nyilatkozom, hogy veszettség elleni 

védőoltásom megkezdéséhez nem járulok hozzá. 

 

Dátum: 
 
 
 
 _________________________________ 

 Nyilatkozatot tevő aláírása 
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A MAGYAR EPIDEMIOLÓGIA FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY 
FELHÍVÁSA 

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával A magyar epidemiológia 
fejlesztéséért Alapítványt, melynek fő célkitűzése az epidemiológiai 
munka személyi és tárgyi feltételeinek javítása, különös tekintettel az 
alábbiakra: 

 epidemiológiai információs kiadványok megjelenésének támogatása; 

 szakmai oktatás, konferencia, képzés, továbbképzés szervezése, 
lebonyolítása; 

 epidemiológiai kutatások, vizsgálatok szervezése, azok anyagi támoga-
tása; 

 az Alapítvány céljaival összefüggő nemzetközi kapcsolatok kiépítése, 
fejlesztése; 

 szakmai pályázatok kiírása és díjkitűzés. 

Az alapítvány adószáma: 18246898-2-43. 

 Köszönettel:  
 Dr. Melles Márta,  a kuratórium 
elnöke 

A HAZAI JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

A 2007. január 29. és február 4. közötti időszakban bejelentett fertőző meg-
betegedések alapján az ország járványügyi helyzete az alábbiakban foglal-
ható össze: 

Az enterális fertőző betegségek közül a salmonellosis bejelentések 
száma több mint kétszeresére emelkedett az előző héthez képes. A 
megbetegedések fele utólag került a nyilvántartásba. A 
campylobacteriosisok száma 20%-kal nőtt az elmúlt hetihez képest, 
azonban a korábbi évek azonos időszakában regisztráltnál kevesebb 
megbetegedés került a nyilvántartásba. Az előző hetihez hasonló számú 
enteritis infectiosa esetet regisztráltak, a bejelentések száma negyedével 
haladta meg a 2001-2005. évek 5. hetét jellemző középértéket. 

A vírushepatitisek száma az előző heti ötről nyolcra emelkedett. A tárgyheti 
nyolc megbetegedést két különböző területről jelentették: Pest megyében 
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egy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hét esetet diagnosztizáltak, utóbbiak 
között epidemiológiai kapcsolatra ezideig nem derült fény. 

A légúti fertőző betegségek közül a scarlatina bejelentések száma 
lényegesen nem változott az előző két héthez viszonyítva, az esetszám a 
2001-2005. évek azonos hetét jellemző medián értékének a két és félszeresét 
is meghaladta. Az elmúlt hetivel közel azonos számú varicella eset került a 
nyilvántartásba, a bárányhimlő járványügyi helyzete kedvezőtlenebb volt, 
mint a korábbi évek azonos hetében. A legmagasabb területi incidenciát, az 
országos átlag több mint kétszeresét Békés és Heves megyében észlelték. 
Az 5. héten morbillit, rubeolát és pertussist nem jelentettek, csupán két 
mumpsz-gyanút regisztráltak. 

Az idegrendszeri fertőző betegségek csoportjában öt gennyes meningitisről 
érkezett jelentés, közülük egy etiológiája már ismert (Pseudomonas 
aeruginosa). 
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EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM MINISTRY OF HEALTH 
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC 

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+) 
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+) 

5/2007.sz.heti jelentés (weekly report) (2007.01.29 – 2007.02.04.) 

 az 5. héten (week) az 1 – 5. héten (week) 
Betegség 
Disease 2007.01.29-

2007.02.04.
2006.01.30-
2006.02.05.

Medián 
2001-
2005 

2007. 2006. 
Medián 
2001-
2005 

Typhus abdominalis - - - - - - 
Paratyphus - - - - - - 
Botulizmus - • • 1 • • 
Salmonellosis 104 88 71 344 418 422 
Dysenteria 1 - 1 4 9 14 
Dyspepsia coli 1 - 3 3 5 8 
Egyéb E.coli enteritis 1 - 2 5 3 8 
Campylobacteriosis 66 113 101 349 514 563 
Yersiniosis - - 4 3 5 16 
Enteritis infectiosa 901 960 720 4618 4349 2868 
Hepatitis infectiosa 8 12 16 52 52 69 
AIDS - 2 1 1 3 2 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - 1 - 1 2 - 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - 4 4 - 
Scarlatina 240 171 90 966 652 321 
Morbilli - - - - 1 - 
Rubeola - 2 1 - 7 7 
Parotitis epidemica 2 2 3 8 16 21 
Varicella 1362 1050 842 6600 5810 5058 
Mononucleosis inf. 26 34 26 104 117 122 
Legionellosis 1 - 1 2 2 10 
Meningitis purulenta 5 1 6 21 21 37 
Meningitis serosa 1 1 2 7 7 9 
Encephalitis infectiosa 2 - 4 20 7 10 
Creutzfeldt-J.-betegség - - - 2 - 2 
Lyme-kór 3 4 3 34 32 20 
Listeriosis - - - - - 1 
Brucellosis - - - - - - 
Leptospirosis - 1 - 2 3 2 
Ornithosis - 4 - - 10 - 
Tularemia - 3 2 7 12 8 
Tetanus - - - - 1 - 
Vírusos haemorrh. láz 1 - - 2 - - 
Malaria* - - - 1 1 - 
Toxoplasmosis 6 4 6 19 19 28 

 (+) előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures) 
 (*) importált esetek (imported cases) 
 (•) nincs adat (no data available) 

  A stat iszt ika készítés ideje: 2007.02.06.
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EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM MINISTRY OF HEALTH 
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC 

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+) 
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+) 

5/2007.sz. heti jelentés (weekly report) (2007.01.29 – 2007.02.04.) 

Terület 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis

Enteritis 
infectiosa

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa

Meningitis 
purulenta 

Lyme-kór 

Budapest 21 - 11 72 - 70 114 3 2 - 
Baranya 5 - 6 18 - 2 55 2 - - 
Bács-Kiskun 31 - 2 44 - 12 55 3 1 - 
Békés 1 - - 47 - 5 155 2 - - 
Borsod-Abaúj-Zemplén 15 - 6 26 - 5 71 2 - - 
Csongrád - - 2 65 - 8 48 6 - - 
Fejér 6 - 3 55 - 14 54 1 - - 
Győr-Moson-Sopron 6 - 6 126 - 12 66 - - 1 
Hajdú-Bihar 1 - 8 15 - 14 45 1 - - 
Heves - - 3 19 - 10 110 1 - - 
Jász-Nagykun-Szolnok - - - 41 - 1 45 - - - 
Komárom-Esztergom 1 - 1 41 - 5 34 - - 1 
Nógrád - - - 24 - 2 46 1 - - 
Pest 12 - 9 53 1 31 175 - 1 - 
Somogy - - 3 29 - 1 66 - - - 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 - 1 18 7 1 61 - - - 
Tolna 1 - - 73 - 1 14 - 1 1 
Vas 2 - 2 63 - 15 21 - - - 
Veszprém 1 1 3 44 - 24 73 1 - - 
Zala - - - 28 - 7 54 3 - - 

Összesen (total) 104 1 66 901 8 240 1362 26 5 3 

Előző hét (previous week) 47 - 56 949 5 223 1357 19 6 7 

(+) előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures) 

A statisztika készítés ideje: 2007.02.06.



14. évfolyam 5. szám 2007. február 9. 52 5. számEpinfo 

Az Epidemiológiai Információs Hetilap (Epinfo) 
Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) kiadványa. 

A kiadványban szereplő közlemények szakmai egyeztetést követően jelennek meg, 
ennek megfelelően az országos jellegű összeállítások, illetve a szerkesztőségi 
megjegyzésben foglaltak az Országos Epidemiológiai Központ és az országos 
tisztifőorvos szakmai véleményét és javasolt gyakorlatát tartalmazzák.  

A kiadványt a „Johan Béla” Országos Közegészségügyi Intézet és a Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai Közös Alapnál elnyert 
pályázat által biztosított együttműködés révén fejlesztették ki. 

Az Epinfo minden héten pénteken kerül postázásra és az Internetre. 
Internet cím: www.oek.hu; www.epidemiologia.hu; www.jarvany.hu; 

www.antsz.hu/oek; 
az ÁNTSZ dolgozóinak belső hálózatról: http://oek 

A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjék az 
Epinfo főszerkesztőjéhez fordulni:  

Postai cím:  1966 Budapest, Pf. 64. 
Telefon: 476-1153, 476-1194 

Telefax: 476-1223 
E-mail: epiujsag@oek.antsz.hu

A heti kiadványban szereplő anyagok szabadon másolhatók és felhasználhatók, 
azonban a kiadvány forrásként való használatánál hivatkozni kell az alábbi módon: 
Országos Epidemiológiai Központ. A közlemény címe. Epinfo a megjelenés éve;  
a kiadvány száma:oldalszám. (Pl.: Országos Epidemiológiai Központ. 10 éves az 
Epinfo. Epinfo 2003; 1:1-2.) 

Országos tisztifőorvos: 
dr. Falus Ferenc 
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 Alapító főszerkesztő:  dr. Straub Ilona 
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 Olvasószerkesztő:  dr. Krisztalovics Katalin 
 Szerkesztő:  dr. Böröcz Karolina 
 

Technikai szerkesztő: 
Kissné Sponga Zsuzsanna 

Nyomda vezetője: 
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