Tájékoztató
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Mellékletében előírtaknak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvvel
(oltási könyvvel) összefüggő tudnivalókról
A hivatkozott rendelet
2. §. f) pontja szerint:
oltási könyv az állat veszettség elleni immunizálásának igazolására szolgáló, egyedi sorszámmal ellátott, a
melléklet szerinti adattartalmú okirat;
Az egyedi sorszámot a rendelet Mellékletének B) 2. a) pontja szerint a Kamara adja ki.
A rendelet Mellékletében előírt adattartalomnak megfelelő oltási könyvek megvásárlása a Kamarától:
A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) lehetőséget biztosít a magán-állatorvos kollégák (állategészségügyi
szolgáltató intézmények) számára az egyedi sorszámozású oltási könyvek közvetlen felhasználásra történő
megvásárlására. A nagy tételben történő nyomdai megrendeléssel várhatóan kedvező értékesítési árat tudunk
elérni (az első „szériánál” jelenleg 80.-Ft + áfa/db). Az oltási könyvek a MÁOK országos irodáján
megrendelhetőek a Kamara honlapjáról (www.maok.hu) letölthető „Megrendelés” kitöltésével és a Kamarához
(1078 Budapest, István u. 2., telefax: 06-1-478-4282, E-mail: maok@t-online.hu) történő eljuttatásával.
Az új oltási könyvek nyomdai előállítása jelenleg folyamatban van, a megrendelések teljesítését várhatóan 2009.
január 5.-el kezdődő héten tudjuk megkezdeni
A megrendeléseket 2009. január 5.-t követően (az egységes európai állatútlevelekhez hasonlóan)
postafordultával küldjük ki, a számlával együtt. Felhívjuk kollégáink figyelmét, és egyben kérjük is őket arra,
hogy az első időszakban - a korlátozott számban rendelkezésre álló induló készletek megfelelő felhasználása
érdekében - csak annyi oltási könyvet rendeljenek, amennyit 2009. január hónapjában várhatóan
felhasználnak. A későbbiekben természetesen nagyobb tételű megrendeléseket is teljesíteni tudunk.
Amint az első nyomdai szállítás megérkezik, munkanapokon 9 és 14 óra között lehetőséget biztosítunk arra is,
hogy az oltási könyveket a kollégáink személyesen készpénz ellenében megvásárolhassák a 1078 Budapest,
István u. 11. földszint 1. szám alatt. A MÁOK honlapján pontos tájékoztatást adunk arról, hogy mikor
kezdődik meg a személyes átvétellel történő árusítás!
A rendelet 23. §. (3) bek. szerint: „A 2009. január 1-jét megelőzően kiállított, a mellékletben leírtaktól eltérő
adattartalmú oltási könyvek 2009. december 31.-ig érvényesek. Amennyiben 2009. január 1-jét megelőzően
kiállított oltási könyvvel rendelkező állat tulajdonosa 2009. december 31.-ig megváltozik, vagy az oltási könyvet
pótolni szükséges, az e rendelet mellékletében meghatározott oltási könyvet kell kiállítani. 2010. január 1. után
már csak a mellékletben leírtak szerinti oltási könyv használható.”
Ebből következően 2009-ben az ebek veszettség elleni védőoltásának igazolásához csak azoknak az
állatoknak szükséges az új, a rendelet előírásainak megfelelő oltási könyv kiállítása, amelyek 2009. január
01-ig még nem kapták meg az első veszettség elleni védőoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni
szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb esetben 2009. év folyamán
változatlanul használhatók a korábbi oltási könyvek.
Amennyiben a MÁOK megyei szervezeteinél erre igény merül fel és az ezzel járó többletmunkát is vállalják,
várhatóan 2009. január 2. hetétől lehetőség lesz az oltási könyveket a MÁOK megyei szervezeteinél is
személyesen átvenni. Ebben az esetben a MÁOK megyei szervezeteinek a feladata lesz a szükséges
adminisztráció elvégzése (átvételi elismervények pontos kitöltetése és eljuttatása a MÁOK országos irodájára).
A nagyon rövid határidők miatt jelenleg még nem, de a későbbiekben lehetőség lesz arra is, hogy a Kamarán
keresztül gyártatott oltási könyvekben felárral az egyedi igényeket (pl. az állatorvos neve, címe, elérhetőségei, az
állategészségügyi szolgáltató intézmény lógója) is teljesítsük. Az ilyen igények többlet költsége nyilvánvalóan
függ magától az egyedi igénytől, és a gyártatott példányszámtól is, ezekről a későbbiekben folyamatos
tájékoztatást adunk.
A rendelet Mellékletében előírt adattartalmú oltási könyvek egyedi sorszámait a Magyar Állatorvosi Kamara
adja ki, illetve a kiadott sorszám-tartományokat a Kamara tartja nyilván.
Arra is van lehetőség, hogy az oltási könyveket az állatorvos önmaga gyártassa le, a rendelet Mellékletében
előírt adattartalommal. Az előállítani kívánt oltási könyvekhez egyedi sorszám-tartományt a MÁOK Országos
Irodáján lehet írásban igényelni. (1078 Budapest, István u. 2., telefax: 06-1-478-4282, E-mail: maok@tonline.hu). A sorszám-tartomány kiadásakor a Kamara nyilvántartja, hogy azt mikor és kinek (mely
állatorvosnak) adta ki.
Magyar Állatorvosi Kamara

