
S ER T É S AM NE S Z T I Á R ÓL  
Általános tudnivalók  

Az afrikai sertéspestis egy emberre veszélytelen, de a sertésre és a vaddisznóra rend-
kívül veszélyes vírusos fertőző betegség. A megfertőződött állatok 90-95 %-a  néhány 
napon belül elpusztul. A betegségre sem vakcína sem gyógyszer nem létezik, tehát 
egyedüli védekezési mód a megelőzés. Amennyiben egy farmon megjelenik a betegség, 
a hatóságok elrendelik a farmon található összes állat leölését és a tetemek megsem-
misítését, és 10 km-es körzetben csak nagyon szigorú előírásokat követve engedélyezik 
a bármilyen sertés tartását, szállítását és vágását. Tehát a veszély óriási. Ennek meg-
felelően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési minisztérium egy nagyon fontos lépésre 
szánta el magát és október 23-ig meghirdette a Sertésamnesztiát, amelynek a lényege, 
hogy a jelzett időpontig mindenki ingyen és büntetlenül beregisztrálhatja magát mint 
sertéstenyésztő a Regionális Állatorvosi Hivatalnál illetve csak egyetlen sertés esetén a 
,, Plemenársky podnik´´-nál  . Ez a kötelezettség már eddig is érvényben volt, függetle-
nül attól, hogy egy vagy több ezer sertés található a farmon. Aki ezt elmulasztja, az 
a minisztérium közleménye alapján akár 3500 € bírsággal is sújtható és amen-
nyiben nem teljesíti a járványügyi előírásokat, akkor az állatai leölésére kötelezhető. 
Október 26-tól a Mezőgazdasági Misztérium széleskörű ellenőrzéseket helyezett kilátás-
ba, amelyek fő célja a nem regisztrált sertéstartók felkutatása. A mezőgazdasági minisz-
ter álláspontja szerint aki nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, az Szlovákia 
sertéshús ellátásával hazardírozik amely már így is a legalacsonyabb a Közép-Európában, 
mindössze 38%. 

A bejelentés egy néhány perces adminisztratív folyamat, amelynek a menete a következő: 

Csak 1 db sertés esetén 

    https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/os/Registracia_chovu_1_ks_
OS-Priloha_c1.pdf -  linken letölthető nyomtatvány kitöltése és elküldése a következő 
címre: 

Cím: 
 
CEHZ (Centrálna Evidencia Hospodárskych Zvierat) 

 Rosinská cesta 12, 

 010 080 Žilina 

Telefon: 041-5073 744 

 E-mail : cehz@pssr.sk 



További információk  Bognár Istvánnál a 0907 799 004 
telefonszámon kérhetők.  

Több mint 1 sertés esetén 

A regisztráció a Járási Állatorvosi Hivatalban (Reginálna Veterinárna Správa) történik, 
a hatósági állatorvosok útmutatásai alapján. 

 

 További információk a meghirdetett  ,, Sertésamnesztiáról´´ fellelhetőek az alábbi  
linken: 

https://www.mpsr.sk/prasacia-amnestia/52---15946/ 


