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Kedves Kolléga Úrhölgyek és Urak!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
előírásainak megfelelően 2010. január 1-től szigorodtak az ebek veszettség elleni védőoltása
igazolásának szabályai.
Ezzel összefüggésben a következő tájékoztatást adom a kollégák számára:
1.) 2010. január 1-től az ebek veszettség elleni védőoltása beadásának igazolására már csak a
hivatkozott rendelet mellékletében leírtaknak megfelelő oltási könyv (Kisállat Egészségügyi
Könyv), vagy a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való
útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK
határozatának melléklete szerinti egységes európai állatútlevél használható.
2010. január 1-től már semmilyen „régi fajta” oltási könyv nem használható az ebek
veszettség elleni védőoltásának igazolására szolgáló állatorvosi bejegyzésre.
2.) 2010. január 1-től az ebet veszettség megbetegedés ellen beoltó állatorvos köteles a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) által kibocsátott, az adott évre érvényes,
biztonsági jellel ellátott öntapadós címkével (hologramos matricával) az oltási könyvben
érvényesíteni az általa végzett oltásra vonatkozó bejegyzését.
A 2010. évre érvényes, biztonsági jellel ellátott öntapadós címke (hologramos matrica) ára
260.-Ft, amely megfelel az ún. igazgatási szolgáltatási díjnak és azt az eb tulajdonosának
(tartójának) a védőoltás díjával együtt kell megfizetnie a védőoltást beadó állatorvos számára.
3.) A magán-állatorvosoknak az általuk kibocsátott Kisállat Egészségügyi Könyvek sorszámát
és/vagy a veszettség elleni védőoltás beadását igazoló beragasztott hologramos matricák
sorszámát nem kell nyilvántartaniuk.
4.) Egy eb veszettség elleni védőoltásának beadásakor a beoltott eb Kisállat Egészségügyi
Könyvének vagy egységes európai állatútlevelének a sorszámát kell nyilvántartani
(vagyis bárki is bocsátotta ki az adott könyvet vagy útlevelet, annak a sorszámát a veszettség
ellen beoltott eb egyéb adataival együtt az adott évben oltó állatorvosnak kell nyilvántartania).
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Kollegiális üdvözlettel:
Dr. Gönczi Gábor
elnök

