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Kedves Kolléga Úrhölgyek és Urak!
Az alábbiakban az ebek veszettség elleni védőoltásával összefüggésben néhány kiemelten
fontos információra kívánom a figyelmet felhívni.
1.) Jelentések, határidők
a.) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
rendelkezése alapján ...a magán-állatorvos … minden év január 30-ig az előző évben
veszettség ellen immunizált ebekről készített ... nyilvántartást köteles megküldeni az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek. Ez azt jelenti, hogy 2009. január 30-ig valamennyi
magán-állatorvos köteles az általa 2008. szeptember 01. és 2008. december 31. között
veszettség ellen beoltott ebekre és azok tulajdonosára vonatkozó adatokat (részletes jelentést)
az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek megküldeni.
b.) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet előírásai szerint: „Az oltást végző magán-állatorvos köteles … az adott hónapban
oltott ebek számát bejelenteni az oltást követő hónap ötödik napjáig, és valamennyi általa
veszettség ellen beoltott eb után a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási
díjat befizetni az MgSzH által kibocsátott számla alapján, annak esedékességéig.”
Ez azt jelenti, hogy 2009. február 05-ig valamennyi magán-állatorvos köteles az általa 2009.
január hónapban veszettség ellen beoltott ebek létszámát az illetékes élelmiszerláncfelügyeleti szervnek megküldeni. Ez a létszám-jelentési kötelezettség havonta fennáll,
egészen 2010. január 01-ig.
A létszám-jelentés alapján az MgSzH az igazgatási szolgáltatási díjról számlát bocsát ki, amit
a számlán feltüntetett esedékességi időig kötelező megfizetni.
2.) Gyakran feltett kérdések, válaszok
Kinek kell küldeni a jelentéseket (milyen címre)?
Minden esetben az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek kell megküldeni a
jelentéseket, ami az eboltást végző állatorvos székhelye szerint illetékes kerületi főállatorvost
jelenti.
Kell-e küldeni oltási jelentéseket az önkormányzatokhoz?
Nem, nem kell, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
2008. szeptember 01-vel megszüntette az önkormányzatok eb-nyilvántartási feladatait.
Természetesen nincs akadálya annak, hogy az önkormányzatok eb-nyilvántartással
összefüggő önkéntes segítségét elfogadjuk, illetve igénybe vegyük.
Kell-e havonta eb veszettség-oltási jelentéseket küldeni bárhová máshová?
A havi létszám-jelentésen kívül, amit a védőoltást követő hónap 05-ig az illetékes
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek kell küldeni, máshova nem kell jelentést küldeni.

Miért kell havonta jelenteni a veszettség ellen beoltott ebek létszámát?
Azért, mert a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet ezt előírja. Ez az adat az igazgatási szolgáltatási díj számlázásának az alapja.
Minden hónap 05-ig jelentjük a létszámot, ez alapján az Igazgatóság számlát állít ki, azt
kiküldi, mi pedig befizetjük a számlán megjelölt esedékességi határidőig.
Hogyan (milyen formátumban) kell a létszámjelentést küldeni?
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet nem ír elő semmiféle konkrét alaki kelléket,
formátumot, csak annyit, hogy a veszettség ellen beoltott ebek létszámát 2009-ben havonta
jelenteni kell.
Vannak megyék, ahol erre a célra valamilyen formanyomtatványt rendszeresítettek, azok
természetesen használhatóak, de a rendelet előírásainak az is megfelel, ha az ebeket
veszettség ellen oltó magán-állatorvos egy egyszerű levélben közli, hogy az adott hónapban
hány ebet oltott be veszettség ellen. Természetesen bármilyen iratról is legyen szó, azt a
magán-állatorvosnak saját kezű aláírásával és kamarai bélyegzőjével kell ellátnia.
Mit kell tartalmaznia az évenként beküldendő jelentésnek?
Az adatokat a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (5) ba) - bd) pontja határozza meg.
(az állattartó neve, lakhelye, az állat tartási helye, a beoltott eb azonosítása: fajtája, ivara,
színe, jegyei, születési időpontja (év, hó), - amennyiben van - egyedi azonosítója (tetoválás,
mikrochip), oltási könyvének egyedi sorszáma, a veszettség elleni védőoltás időpontja, a
felhasznált oltóanyag neve, gyártási száma)
Röviden: mindazt, amit eddig is jelenteni kellett, viszont új adat, hogy nyilván kell tartani és
évente egy alkalommal jelenteni is kell annak a Kisállat Egészségügyi Könyvnek vagy
egységes európai állatútlevélnek a sorszámát, amelyben a veszettség elleni védőoltás beadása
igazolásra került.
A fenti adatokat nem csak nyilvántartani és jelenteni kell, hanem azokat az oltást végző
magán-állatorvos köteles 5 évig megőrizni:
Az egyedileg sorszámozott új típusú Kisállat Egészségügyi Könyvet 2009-ben mely
esetekben kötelező használni?
2009-ben az ebek veszettség elleni védőoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak
kötelező az új, a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi 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 a 2009. év folyamán változatlanul használhatóak a korábban kiállított
oltási könyvek.
A rendelet nem tiltja meg azt, hogy a „régi” oltási könyveket 2009-ben elkezdjük lecserélni.
Az sem tilos, sőt szakmai szempontból kívánatos, hogy a kölyök ebek legelső, a veszettség
elleni védőoltásait megelőző egyéb oltásait is már az egyedileg sorszámozott új típusú
Kisállat Egészségügyi Könyvben igazoljuk.
Mikortól kötelező valamennyi eb veszettség elleni védőoltásakor az egyedileg
sorszámozott új típusú Kisállat Egészségügyi Könyvek használata?
2010. január 01-től már csak a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi
Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védőoltás
beadása. Vagyis 2010-ben valamennyi, a rendelet előírásainak meg nem felelő oltási könyvet
le kell cserélni legkésőbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják.

Ha a veszettség ellen oltandó ebnek van egységes európai állatútlevele, kötelező-e
használni az új típusú Kisállat Egészségügyi Könyvet?
Nem, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védőoltás beadásának igazolása
szempontjából egyenrangúnak tekinti a két okiratot, egységes európai állatútlevéllel
rendelkező eb veszettség elleni védőoltása igazolható kizárólag az útlevélben.
Célszerűnek tartom azonban az állattartó figyelmét felhívni arra, hogy a 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet előírása szerint „az állattartó köteles … biztosítani, hogy az oltási könyvet a
közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása
céljából.” Vagyis például sétáltatás közben az ebre felügyelő személynek vagy az egységes
európai állatútlevelet, vagy a Kisállat Egészségügyi Könyvet magánál kell tartania. Így
viszont megnő az igazoló könyv elvesztésének, megrongálódásának a veszélye. Az egységes
európai állatútlevél pótlásához képest nagyságrenddel kisebb költséget jelent a Kisállat
Egészségügyi Könyv pótlása.
Azt nem tiltja meg a rendelet, hogy egy adott eb mind a két okirattal rendelkezzen.
Az egyedileg sorszámozott új típusú Kisállat Egészségügyi Könyv kiadását kell-e
regisztrálni?
Jogszabály nem ír elő ilyen kötelezettséget a magán-állatorvos számára.
Az viszont elengedhetetlenül fontos, hogy az egyedileg sorszámozott új típusú Kisállat
Egészségügyi Könyv kiadásakor a könyvet kibocsátó magán-állatorvos a kiadás tényét és
időpontját saját kezű aláírásával és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolja a könyv
belső borítójának megfelelő helyén. E nélkül a kibocsátott Kisállat Egészségügyi Könyv
érvénytelen!
A Magyar Állatorvosi Kamara feladata annak regisztrálása és archiválása, hogy milyen
sorszámú Kisállat Egészségügyi Könyvet mely állatorvosnak adott el, vagy a könyvek egyéni
gyártatására mely állatorvosnak milyen sorszám-tartományt bocsátott ki.
Az egyedileg sorszámozott új típusú Kisállat Egészségügyi Könyvvel összefüggésben a
magán-állatorvosnak kizárólag az az adatrögzítési, archiválási kötelezettsége áll fenn, hogy az
általa veszettség ellen beoltott eb Kisállat Egészségügyi Könyvének egyedi sorszámát a
nyilvántartásában rögzítse.
Mi a teendő, ha a magán-állatorvos szabálytalanul (hiányosan) kitöltött Kisállat
Egészségügyi Könyvvel találkozik?
A szabálytalanul kitöltött könyvet a szabálytalanságot észlelő állatorvos köteles bevonni. Az
erre való figyelmeztetés a könyv belső borítóján olvasható, az állattartónak hivatkozásként
megmutatható.
Kizárólag csak a kamarai kibocsátású Kisállat Egészségügyi Könyv használható?
Nem, a kollégák a Kamara honlapjáról letölthető nyomtatványon ingyenesen igényelhetnek a
Kamarától sorszám tartományt és egyénileg is gyártathatnak Kisállat Egészségügyi Könyvet.
A könyvet gyártató kolléga felelős azért, hogy az előállított könyvek megfeleljenek a
164/2008. (XII.20.) FVM-rendelet Mellékletében előírtaknak. Az oldalak sorrendje is fontos,
ugyanis a hivatkozott rendelet OLDALANKÉNT meghatározza a tartalmat.
A Kamara lógója kizárólag kamarai kiadványokon szerepelhet, ezért a saját (nem kamarai)
gyártású Kisállat Egészségügyi Könyveken nem tüntethető fel!
Mikortól lesz kapható az ebek veszettség elleni védőoltását igazoló biztonsági jellel
ellátott matrica, és azt hol lehet beszerezni?

A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint az ebek veszettség elleni védőoltását igazoló
biztonsági jellel ellátott matrica CSAK 2010. január 01-től kerül bevezetésre.
Egyéb konkrét információ nincs még róla, valószínűleg az MGSZH illetékes Igazgatóságain
lesz beszerezhető, és valószínűleg kiváltja a mostani igazgatási szolgáltatási díj utólagos
fizetését (magyarul előre kifizetjük azt, amikor megvásároljuk a matricát).
A 2010. január 01-től bevezetésre kerülő, az ebek veszettség elleni védőoltását igazoló
biztonsági jellel ellátott matrica nem a veszettség elleni vakcina címkéje helyett, hanem azzal
együtt lesz használandó.
2011. július 03-tól az Európai Unió kötelezővé teszi az ebek mikrochipes megjelölését?
Ez egy többszörös félreértésből eredő álhír.
Az Unió kizárólag az egységes európai állatútlevél szempontjából rendelkezett úgy, hogy
2011. július 03-ig az útlevéllel rendelkező állat egyedi azonosításához elfogadható a tisztán
olvasható tetoválás is, de 2011. július 03-tól már csak a mikrochipes megjelölés fogadható el
egyedi azonosítóként. Ez kizárólag az egységes európai állatútlevéllel rendelkező állatokra
vonatkozó rendelkezés.
Néhány információ, gondolat az ebek ún. összevezetéses veszettség elleni védőoltásáról
Az összevezetéses eboltás egy kényszerből fennmaradt állatorvosi beavatkozás, ami az azt
végezni kívánó magán-állatorvos kérelmével indul.
a.) A magán-állatorvos szeretne ebet oltani veszettség ellen (ez önmagában már alanyi joga)
és mindezt összevezetve szeretné elvégezni.
b.) Az ebek összevezetését (magát az összevezetést és NEM AZ OLTÓ ÁLLATORVOS
SZEMÉLYÉT) a kerületi főállatorvos engedélyezi.
c.) Ezt az engedélyt a kerületi főállatorvos adja ki a magán-állatorvos (bármely magánállatorvos) kérelmére.
d.) A magánállatorvosnak a kérelméhez csatolnia KELL a Kamara területileg illetékes
szervezetétől egy, az oltás helyére és időpontjára vonatkozó javaslatot (ennek a mintáját a
Főtitkár Úr megküldte a megyei szervezeteknek).
Kamarai javaslat nélkül NINCS összevezetett eboltás. Mivel a kamarai javaslat az
összevezetésre vonatkozó kérelem kvázi alaki kelléke, a kerületi főállatorvos nem
engedélyezheti az ebek összevezetését, ha a kérelemhez nincs mellékelve a Kamara javaslata.
A Kamara e fontos területen megkapta az annyira kívánt önrendelkezési jogot.
A megyei szervezetek vezetőségei most fognak „vizsgázni” a saját tagságuk előtt, hogy
tudnak-e élni ezzel a lehetőséggel.
Őszintén bízok abban, hogy a megyei szervezeteink vezetőségeiben olyan kollégáink ülnek,
akik rendelkeznek az ahhoz szükséges élettapasztalattal, bölcsességgel, hely-ismerettel és
szakmai tudással, hogy el tudják azt dönteni, hol és mikor indokolt az ebeket összevezetve
oltani veszettség ellen.
Az a tény, hogy kell a kamarai javaslat, kikényszeríti azt is, hogy a kollégák megegyezzenek
egymással. Hiszen addig nem célszerű egyiküknek sem kiadni a kamarai javaslatot, amíg meg
nem egyeznek egy járványtanilag és közegészségügyileg fontos szakmai beavatkozás
lebonyolításának menetrendjében.
Budapest, 2009. január 29.
Kollegiális üdvözlettel:
Dr. Gönczi Gábor
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