MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA
HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER
H-1078 Budapest, István utca 2. – Mail: H-1400 Pf./P.O.B.: 2
Tel.:(36-1)4784272, Fax:(36-1)4784282, e-mail:maok@t-online.hu
elnök/president: Dr. Gönczi Gábor
alelnök/vice president: Dr. Kurucz János főtitkár/secretary general: Dr. Horváth László

Tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Urak!
A MÁOK honlapján és a honlap hírlevelében, valamint a megyei szervezetek útján kiküldött
körlevelekben is több alkalommal tájékoztattuk már az Olaszországba irányuló
kutyakivitelben érdekelt, és EU állatútleveleket kiállító magán-állatorvos kollégáink figyelmét
arra, hogy az olasz állategészségügyi hatóságok jelentősen szigorítottak az ellenőrzéseken, és
egyre többször jelzik a magyar hatóság felé a feltárt hiányosságokat.
Az utóbbi időben már szinte heti gyakorisággal kapunk átiratokat az MGSZH Központ
elnökhelyettesétől Olaszországban bevont állatútlevelek miatt. A részünkre megküldött
útlevelek a legtöbb esetben a következő hiányosságok, kifogások miatt kerültek bevonásra
Olaszországban:
-

az állat nincs beoltva veszettség ellen, illetve veszettség elleni oltási státusza nincs
igazolva,
az állat be van ugyan oltva, de az állat megjelölt életkora jól megállapíthatóan nem éri
el azt a kort, ami a bejegyzett születési ideje alapján számítható lenne,
be van ugyan oltva, de az oltás időpontjától nem telt el az EU rendeletben előírt 21
napos várakozási idő,
hiányzik a kiállító állatorvos bélyegzőnyomata,
van ugyan állatorvosi bélyegzőnyomat, azonban a bélyegző „gyanús” (láthatóan eltér a
MÁOK hivatalos magán-állatorvosi bélyegzőjétől),
az útlevélbe bejegyzett adatok nincsenek szinkronban a MÁOK Petvetdata
rendszerében regisztráltakkal (egyes adatok eltérőek).

A fentiek miatt ezúton ismételten felhívom a működési engedéllyel rendelkező, és így EU
Kisállat útlevelek kiállítására jogosult magán-állatorvosok figyelmét arra, hogy az
állatútleveleket a MÁOK ún. Útlevél szabályzatában leírtak szerint, kellő gondossággal
és a valós adatoknak megfelelően töltsék ki, valamint olaszországi úti cél esetében
állatútlevelet csak veszettség elleni oltás megléte és megfelelő igazolása után állítsanak
ki. Indokolt az állattulajdonosok, állatszállító vállalkozások tájékoztatása az előírt 21 napos
várakozási idő betartásának fontosságáról.
A szabálytalanságokban érintett kollégák kamarai felelősségre vonásától a jövőben nem
tudunk eltekinteni, már csak azért sem, mert a szabálytalan útlevelek kiállítói az
állategészségügyi hatóság részéről is elmarasztalásra számíthatnak.
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