A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása az ebeket és macskákat gondozó
állat-menhelyeken végzett állategészségügyi tevékenységre

A jelen szakmai ajánlás célja annak elérése, hogy a menhelyen tartott, gondozott állat ne
terjesszen betegséget, a menhelyen ne fertőződjön betegség kórokozójával, a menhelyre
bekerült állat egyedileg azonosítható legyen és az állat kiadásakor az örökbefogadó az állat
tartásához szükséges széles körű tájékoztatást kapjon.
A Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége ismeri azt a tényt, hogy hazánkban az
állatmenhelyek jelentős részében nem áll rendelkezésre a szakmailag kívánatos
állategészségügyi beavatkozások teljes körű elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet,
továbbá – részben ebből is következően – az állatmenhelyen elvégzendő állategészségügyi
beavatkozásokról nem a menhelyet ellátó állatorvos dönt. Ezért a Kamara nem kötelező
szakmai irányelvet, hanem szakmai ajánlást (protokollt) bocsát ki.
A Kamara állatvédelemmel összefüggő szakmai célja az, hogy valamennyi állatmenhelyen az
általánosan alkalmazott állategészségügyi ellátás része legyen a befogadott állatok
ivartalanítása.

Befogadási szakmai ajánlás (protokoll):
1. nap:
- Annak ellenőrzése, hogy az állat transzponderrel megjelölt-e.
- Kísérlet az eb azonosítására és a tulajdonosának elérésére (amennyiben a korábbi tulajdonos
adta le a menhelyen az ebet, úgy ezek a lépések értelemszerűen elmaradhatnak).
- A külső- és belső élősködők gyérítése, azok elleni kezelés az állatfajnak megfelelő széles
spektrumú gyógyszerkészítménnyel. *(megjegyzés)
- Az állat kapjon egyedi kezelőlapot, amelyre a vele összefüggő eseményeket, kezeléseket a
karantén időszakában folyamatosan felvezetik.
- Az állat kerüljön 15 napra karanténba (elkülönítőbe).
- A karanténban fontos annak biztosítása, hogy az ott elhelyezett állat és az egyedi kezelőlapja
egyértelműen összekapcsolható legyen.
- A tartási helyet az új állat behelyezése előtt hatékony módszerrel fertőtleníteni kell. Az állat
kikerülését követően a fertőtlenítést ismételjék meg.
2. nap:
- állatorvosi klinikai vizsgálat elvégzése,
- az állat tartós egyedi megjelölése transzponder behelyezésével (macskák esetében is
kiemelten javasolt),
- az egyedileg megjelölt eb adatainak regisztrálása az országos elektronikus eb-adatbázisban,
egyéb állatfaj esetében a kamarai Petvetdata-rendszerben,
- a kisállat egészségügyi könyv kiállítása,

- a klinikailag tünetmentes, ismeretlen immunológiai előéletű állatnak kombinált védőoltás
beadása (a tulajdonos által leadott eb esetében a korábbi védőoltásai figyelembe vételével, ha
szükséges).
15. nap:
- állatorvosi klinikai vizsgálat elvégzése,
- belső élősködők elleni kezelés (féreghajtás) az állatfajnak megfelelő széles spektrumú
gyógyszerkészítménnyel,
- a 2. védőoltás beadása (az ismeretlen immunológiai előéletű, 3 hónaposnál idősebb ebeknek
monovalens veszettség elleni védőoltás, a tulajdonos által leadott eb esetében a korábbi
védőoltásai figyelembe vételével, ha szükséges),
- a súlyosan beteg vagy gyógyíthatatlannak ítélt állat euthanáziája,
- az ivartalanítás elvégzése.
(Amennyiben az ivartalanítás nem oldható meg, a Kamara javaslata szerint az állatot
kizárólag 3 hónapon belüli ivartalanítási kötelezettséggel és tenyésztési tilalommal adják
örökbe.)

Hosszabb ideig a menhelyen maradó állatok esetében 3 havonta kezelés (féreghajtás) széles
spektrumú, a faj számára javallott, belső élősködők elleni gyógyszerkészítménnyel.
A tartósan a menhelyen maradó állatokat évente egyszer veszettség elleni védőoltásban kell
részesíteni. A vonatkozó hatályos jogszabály által meghatározott esetben a veszettség elleni
védőoltás kombinált vakcina beadásával is végrehajtható.

Állat kiadása – örökbeadása: az állat ismert egészségügyi állapotára, vakcinázásaira és
élősködők elleni kezeléseire vonatkozó minden adat átadása kötelező, menhelyről húsevő állat
csak transzponderrel egyedileg megjelölve, a rá vonatkozó adatokkal kitöltött kisállategészségügyi könyvvel (vagy egységes európai kisállat-útlevéllel) adható ki.
Amennyiben a kiadást megelőző 48 órán belül az állat állatorvosi vizsgálatára nem volt
lehetőség, erről az örökbefogadót tájékoztatni kell, és javasolni, hogy a frissen örökbefogadott
állattal 48 órán belül forduljon szolgáltató állatorvoshoz.
Amennyiben az állat a kiadást megelőzően az állatorvosi vizsgálaton átesett, az
örökbefogadót írásban kell tájékoztatni a következő szükséges kezelés (védőoltás beadatása,
féreghajtás, stb.) időpontjáról.
Általános alapelvként javasolható, hogy örökbefogadó a frissen örökbefogadott állattal 14
napon belül látogassa meg az általa kiválasztott szolgáltató állatorvost, akitől kérje az
országos elektronikus eb-adatbázisban a tulajdonosi/állattartói adatok módosítását is.
Örökbefogadáskor a telep járványügyi állapotáról is tájékoztatni kell az örökbefogadót.

Macskák esetében kiadás előtt javasolt a FIP – FIV – FeLV teszt elvégzése. Amennyiben a
menhelynek erre a nincs lehetősége, a vizsgálat elmaradásáról és annak várható költségéről,
illetve szükségességéről az örökbefogadót tájékoztatni szükséges.
Az illetékes hatóság által elkobzott állatok állategészségügyi ellátására javasoljuk egyedi
ellátási szerződést kötni, amelyben rögzíteni kell a jogi és állat-egészségügyi feltételeket.
Amennyiben a kobzás jegyző/rendőr által történt, a területileg illetékes állategészségügyi
hatóság értesítése szükséges.

*(megjegyzés) Sok állatmenhelyen gyakorlat a frissen befogadott állatok lepermetezése külső
élősködök elleni, de nem kutyák vagy macskák számára engedélyezett készítményekkel.
Tekintettel arra, hogy ezekkel a szerekkel szemben előre nem látható egyedi érzékenység
léphet fel, e készítmények alkalmazása ellenjavallt. E szereket csak a külső élősködők
környezetbeli gyérítésére (pl. falak, állattartási használati eszközök) szabad alkalmazni, akkor,
ha a készítmény használati tájékoztatójában szerepel, hogy az az állat környezetének
kezelésére is alkalmas.
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