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Laboratóriumi vizsgálat 

• Megnövekedett elhullás 

• Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség gyanúja 

• Kondíció nem megfelelő  

• Próbahalászat során valamilyen elváltozás (paraziták, 
fekélyek) 

• Telelés, kihelyezés előtti ellenőrző vizsgálat (vásárlás) 

• Monitoring vizsgálat 

• Vízminőségi probléma (oxigén hiány, mérgezés) 

 

 

 

 



Halvizsgálatról általában 

• Beteg állat kiválasztása 

• Egyedi megjelölés 

 

 

 



Fotó: Kaufman  Gábor 



Mintaküldés szabályai - hal 

• Halat  CSAK  élő vagy friss hulla állapotban!! 

 

• élő hal kevés vízben, oxigénnel 

• friss hulla hűtőtáskában szállítva  

• nedves fű között 

 

 
 

Alexei Poselenov 



Mintaküldés szabályai - hal 

Fagyasztott hal NEM jó!   Elhullott hal vízben  NEM jó! 

Hal „szárazon” NEM jó! Több napos hulla NEM jó! 



Mintaküldés szabályai - hal 



Vízminta 

• Min. 1,5 l (2 l) 

• Tóvízzel előzőleg kiöblített 
ásványvizes palackban, 
levegőréteg NÉLKÜL 

• Hűtve 

• Befolyó, tóközép, kifolyó 
(tápcsatorna, ha gyanú van) 

 

 

 



Vízminta küldésének szabályai 

• Vízminta vizsgálatára az alábbi esetekben 
feltétlen szükség van: 
• mérgezés gyanúja esetén 

• minden fajra és korosztályra kiterjedő, hirtelen 
fellépő elhullás esetén, amit okozhat mérgezés 
vagy vízminőség-romlás 

• célszerű oxigénhiány gyanúja esetén is, ha a halastó 
közelében szennyvíztisztító vagy állattartó telep 
található.   



Vizsgálati megrendelő 

• A NÉBIH honlapjáról letölthető a hal 
laboratóriumi vizsgálatához 
rendszeresített állatorvosi vizsgálati 
megrendelő. 

- http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/
nyomtatvanyok 

 

 

 

Állategészségügyi diagnosztika 
(2. alcím) –hal (utolsó sor) 
 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok




Vizsgálati megrendelő/kísérőlevél 

Magánszemély esetén:  

 

• Megrendelő neve, 
címe , telefonszáma 

• MVH reg. szám  
• VAGY: 
• Születési idő  
• Hely  
• Édesanyja neve 

 

Cég esetén:  

 

• Adószám 
• Cégszerű aláírás 
• PECSÉT!!!! 
• Kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma 

• Számlázási cím 

 



Vizsgálati megrendelő/kísérőlevél 

• Ellátó állatorvos neve, címe, tel. szám., bélyegzője, 
aláírás 

• Hatósági állatorvos neve, címe, bélyegzője, aláírása  
• előírt monitoring (148-as támogatási határozat másolata ) 
• hatósági mintavétel esetén 

• Minta megnevezése, mennyisége, származási helye 

• Kórelőzmény (tünet van/nincs) 

• Egyéb, fontosnak tartott információ-vizsgálat célja 

• Géppel vagy kézzel 

• Olvashatóan!!!!!  

• ALÁÍRÁS!!!! cég esetén cégszerű (pecséttel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizsgálati megrendelő/kísérőlevél 

Pontos kórelőzményi adatok: 
• Mi történt? 

• Betegség  első tüneteinek jelentkezése 
• Elhullás mértéke (szórványos, nagymértékű)  
• Milyen lefolyású volt 

• Hirtelen, tünet nélkül jelentkezett az elhullás? 
• Először csak étvágytalanság volt a jellemző, majd 

rendellenes viselkedés?  
• „kóválygó”, „pipáló” példányok? 

• Milyen fajok betegedtek meg 
• Történt-e valamilyen beavatkozás, gyógykezelés? 

• Információ a halakról 
• Kihelyezett halak faja, száma, kora 
• Történt-e a közelmúltban halvásárlás ? 

 
• Vízhőmérséklet mindig legyen feltüntetve! 

- Vírusos  betegségek eltérő vízhőmérsékleti optimuma 
 



Minta laborba küldése 

• HOGYAN? 

Tulajdonos személyesen 

Küldönccel, futárral 

(Körjárattal *) 

 

• MIKOR?  

Munkaidőben!  

H-Cs: 8-14, P: 8-12 Minta beérkezése 

Előzetes telefonos érdeklődés… 

 



Minta laborba küldése 

1143 Budapest, XIV. Tábornok u.2. 



•   FIZETÉS? 
•Utánvéttel  

•Átutalással (nagy összegű vizsgálatot csak így)  

•Helyszínen pénztárban – készpénz/bankkártya 

• EREDMÉNYKÖZLÉS?  
•Írásban, postán  

•Írásban, személyesen 

•E-mail-en, telefonon* 

Általában néhány nap 

•Ha nagyon sok a minta, tovább tarthat 

•Baktérium tenyésztés, rezisztencia: kb. egy hét 

•KOI – PCR vizsgálat pár nap,  

•CEV- PCR vizsgálat egy hét 

•SVC, IHN, VHS-vírus izolálás – 1 hónap!!! 

•Ha hiányoznak adatok, olvashatatlan a megrendelő, (nincs 
megrendelő…) – tovább tart!! 

 



A VIZSGÁLATOK DÍJTÉTELEI  
  

Megnevezés   Egységár + 27 % ÁFA 

 

Akváriumi hal ált. haleü. vizsgálata  1760 Ft 

Akváriumi hal parazitológiai vizsgálata 1160 Ft 

Hal (béka, kagyló, rák) vizsgálata mintánként 7480 Ft 

Minta előkészítés virológiai szűrő vizsgálatra 3800 Ft 

PCR vizsgálat (KHV, CEV) 5500 Ft 

Vírusizolálás 1 sejttenyészetben 2300 Ft 

Vírusizolálás 2 sejttenyészetben 4160 Ft 

Vízvizsgálat szabvány szerint (5 param. +szulfid) 8640 Ft 

Vízvizsgálat szabvány szerint (5 paraméter) 6900 Ft 



Mintaküldés „probléma” esetén 

• Klinikai tüneteket mutató halakat kell gyűjteni. 
• 5<  (legalább 10, de nagyobb tavak esetén 20-30 db 

halat célszerű vizsgálatra küldeni) 
• Nagyobb számú halon elvégzett azonos eredményű 

vizsgálat erősíti csak meg a diagnózist.  
• Betegség tüneteit mutató halakat kell a befolyónál, 

vagy a partszélen gyülekezők közül kiválasztani  
• A karóknál dobóhálóval csak egészséges kontroll 

gyűjthető. 
 

 

 

Élő vagy friss hulla állapotban. 



Mintaküldés „probléma” esetén 



Hatósági minta 

•Hatósági állatorvos által 
hivatalosan vett és lezárt mintára 
(hal és víz) az alábbi esetekben van 
feltétlenül szükség : 
 

• mérgezés gyanúja esetén  

• peres esetekben   

• szavatossági vita esetén 

• járványügyi nyomozás esetén  

• minden fajra és korosztályra kiterjedő, 
hirtelen fellépő elhullás esetén 

 

 

 



Mintaküldés monitoring vizsgálatokra 

Bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegségekre 
vonatkozóan mentesítési és felügyeleti program 

• 127/2008. FVM rendelet 10.§ (6) és (7) bekezdése alapján 

• A víziállat-tenyésztő vállalkozás köteles a NÉBIH által a nemzeti 
monitoring program keretében meghatározott mennyiségű mintát 
venni és azt saját költségére  

• KHV (Koi herpes vírus), VHS (Pisztrángok vírusos vérfertőzése) és IHN 
(Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása ) kimutatása ill. kizárása 
céljából a nemzeti referencia laboratóriumban megvizsgáltatni 

• 2010 óta KHV mentesítési ill. felügyeleti program, melyet az 
EU a 2010./171/EU határozatában 2010. márc. 22-én el is 
fogadott. 

• Az ellenőrző program az egész ország területére kiterjed.  

• A pufferzónában elhelyezkedő gazdaságokból évente kétszer 
kerül sor az ellenőrző vizsgálatra. 

 

 

 



Mintaküldés monitoring vizsgálatokra 

• A mintaküldés rendje előzetes beosztás alapján minden év 
tavaszán, márciusban felkerül a NÉBIH honlapjára.  

• Változás! 

• A beküldendő halak száma járványtani tóegységenként 30 db, 
melyet élő állapotban a délelőtt folyamán kell az ÁDI-ba 
eljuttatni. (Helyszíni mintavétel) 

• Hatósági minta és megrendelő! 

 

 

 

Járványtani egység:  
ugyanazon vízfolyáson  
elhelyezkedő tavak összessége. 
 







Mintaküldés KHV monitoring vizsgálatokra 

• Ponty, koi ponty (évente kb. 165 gazdaság ) 

• A KHV monitoring vizsgálatokat  
• a tenyészanyagot vagy/és  
• áruhalat előállító és továbbtartásra élő állapotban 

forgalmazó gazdaságok, valamint 
• a természetes vizek halállományából végezzük.  

• Áruhalat kizárólag közvetlen fogyasztásra előállító 
gazdaságnak nem kell mintát küldeni. 

 A program keretében a betegség kimutatására irányuló 
ellenőrző vizsgálatokat évente egyszer -  amikor a víz 
hőmérséklet 17 0C  fölött van - minden halgazdaságban 
és a kijelölt természetes vizeken  kell elvégezni. 



Mintaküldés SVC monitoring vizsgálatokra 

• SVC (tavaszi virémia) mentesség elfogadása a 2010/221/EU 
határozatban (2010.dec.7.)  megtörtént. 

• Ponty, egyéb fajok! 

• SVC vizsgálat 2014 óta a tenyész anyagot előállító és 
forgalmazó gazdaságokból 

• Évente egyszer 

•  kb. 20 gazdaság kerül kijelölésre  és a vizsgálat állami 
költségre történik. 

 

• A kijelölésnél feltétlen figyelembe kell venni a gazdaság 
méretét, hogy rendelkezik-e keltető-házzal, hogy több 
megyében is vannak-e tóegységei és hogy fő profilja-e a 
halkereskedelem. 



Mintaküldés IHN, VHS monitoring vizsgálatokra 

A csuka és süllő esetében IHN, VHS, valamint egyéb 
Rhabdovirusok kimutatására irányuló vizsgálatok 
• Csuka, süllő ivadékot vagy ivarterméket  

• Mintavétel 14 0C alatt (tavasszal)  

• a mintabeküldés időpontja -  vízhőmérséklet/szaporítás függő 

• A pisztráng farmok és a tok telepek IHN, VHS 
kimutatására irányuló vizsgálatok 
• Mintavétel 14 0C alatt (tavasszal) 

 



Mintavétel monitoring vizsgálatokra 

Halgazdaságok 
(KHV) 

Természetes 
vizek 
(KHV) 

NÉBIH-ÁDI 
Parazitológiai, Hal- és 

Méhbetegségek Laboratóriuma 

Halgazdaságok 
20 km  

Pufferzóna 
(KHV) 

30 ponty 
(1-2 nyaras) 

1x/év 

30 ponty 
(1-2 nyaras) 

2x/év 

30 ponty 
(1-2 nyaras) 

1x/év 

Kijelölt 
halgazdaságok 

(SVC) 

IHN, VHS 
30 hal 
Csuka, 

tok,pisztráng 



Laboratóriumi vizsgálatok 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KHV

SVC



Mérgezés (oxigén hiány) gyanúja 

• Hirtelen többféle fajú, korú hal nagymértékű pusztulása 

 

• Más vízi élőlények pusztulás (béka, madár) 

• Látták a gyanús anyag vízbe jutását/juttatását 

• Folyóvíz, csapadékvíz és mennyisége, vízminőség 

• Ipari, mezőgazdasági  üzemek jelenléte a tápláló víz felsőbb 
szakaszain 

• Környezetben történt beavatkozások (tókezelés, meder kotrás) 

• Növényvédőszeres kezelés, növényirtás 

 

 

                                 GYORSASÁG! 



Mintaküldés mérgezés gyanúja esetén 

 
Mérgezés gyanúja esetén ÉRTESÍTENI KELL 

• A hatósági  állatorvost  

• A Megyei Korm. Hiv./Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növ.- és 
Talajvédelmi Osztály 

    (növényvédelmi tevékenység gyanúja esetén) 

• NÉBIH NTAI VL-t (Növény és Talajvédelmi Ig. Vízélettani 
Laboratórium – Budaörs)  

(Természetes vizek esetén a kataszrófavédelmet/rendőrséget 
is értesítik, akik mozgó laboratóriumukkal a helyszínen 
oxigénmérést végeznek és vízmintát is vesznek laboratóriumi 
vizsgálat céljából. (!!!)) 

• Jegyzőkönyvet kell felvenni a helyszínen 



Mintaküldés mérgezés gyanúja esetén 

• A vízmintát toxikológiai (növényvédő szer) vizsgálatra 
• a növényvédelmi felügyelő szállítja,  

• az állatorvos által a NÉBIH ÁDI-ba beküldött mintát az ÁDI 
továbbítja az akkreditált laboratóriumokba.   

• HIVATALOSAN LEZÁRT mintát kell küldeni  
• a hal és a vízmintát (3-3 flakon víz kell!! - inkább több, mint 

kevesebb!) lepecsételt, az állatorvos aláírásával ellátott 
zsákban /palackban 

• jegyzőkönyv másolatát csatolni kell 

• Több napos, már bomlásnak indult tetemek NEM 
alkalmasak vizsgálatra!!!!!!  
• csak aznap elhullott friss hullák  

• élő, de tüneteket mutató („pipáló”, kényszermozgást végző, 
stb.) egyedek. 

 



Mintaküldés mérgezés gyanúja esetén 

Halastó, Természetes víz (mérgezés gyanúja) 

Befolyó-Tóközép-Kifolyó 
  

 hatósági 
állatorvos 

NÉBIH NTAI VL  
 
 
 

NÉBIH ÁDI 
 

NÉBIH NTAI Növ. védőszer An. Labor  

Víz (1.)  
és hal 

Víz 2. 

Víz 3. és hal 
 

Víz (3.) 

Megyei Korm. Hiv./Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály, 
 Növ.- és Talajvédelmi Osztály 

3x 
1.,2.,3. 



Mintaküldés mérgezés gyanúja esetén 

• Hatósági mintavétel – hal, vízminta, gyanús tárgy 
• hatóságilag lezárt zsákban, flakonban 

 

 

JELÖLÉS! 



Laboratóriumi vizsgálat 

• Külső vizsgálat 

• Parazitológiai 

• Boncolás 

• Bakteriológiai 

• Kórszövettani 

• Virológiai vizsgálat/Molekuláris biológiai 
vizsgálat 

 



Laboratóriumi vizsgálat 

• Tavasszal- Nyár elején :paraziták, CEV  
• 2016: 11 állomány 3 pozitív CEV eset 

• 2017: 41 állomány 11 pozitív CEV eset 

• Nyár: Vízminőségi problémák, paraziták, 
fekélyes elváltozások, KHV. 

• Ősszel: paraziták 



Köszönöm a figyelmet! 

 
 



 
 

 
Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek 
Laboratóriuma 
 
 1143 Budapest, Tábornok u. 2.  
 
 dr. Papp Melitta, dr. Paulus Petra, dr. Pupp Eszter 
  
T.: 06-70-399-1469, 06-70-399-1470, 06-30-358-
8139 
 E-mail: pappme@nebih.gov.hu 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal 
Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatóság 
(NÉBIH ÁDI) 


