Kedves Kollégák!
2008. júniusától, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
Parlament általi elfogadásától kezdődően a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) szorgalmazta egy új,
a veszettség elleni védekezés szabályairól szóló FVM rendelet megalkotását. Az Állategészségügyi
Szabályzat akkor még hatályban lévő, a veszettségre, az ebek veszettség elleni védőoltására
vonatkozó rendelkezései az új törvény rendelkezéseivel jelentős kérdésekben nem voltak
összhangban.
Folyamatos egyeztetések zajlottak a Kamara és a szaktárcai illetékesei között a kérdéskör
újraszabályozásával összefüggésben.
Időközben a vetmail levelező listán fontos szakmai polémia alakult ki arról, hogy lehetőség lenne egy
országosan egységes, a szakmai kívánalmaknak megfelelő oltási könyv kialakítására. A részletes
szakmai javaslatokról még szavazás is folyt a levelező listán.
A fentiek eredőjeként a túlnyomó többség javaslatára az az elképzelés alakult ki, hogy a Kamara
szorgalmazza egy országosan egységes tartalmú és egyedileg sorszámozott kisállat oltási könyv
jogszabály által történő bevezetését. Ezzel talán egy kis mértékben sikerül csökkenteni a tenyésztők
által jogellenesen beoltott és oltási könyvvel ellátott húsevő kisállatok számát, másfelől tehetünk egy
apró lépést abba az irányba, hogy a „keverék fajtájú, kan, fekete, kutya” valamivel pontosabban
azonosíthatóvá váljon. Természetesen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy kötelező
mikrochipes megjelölés hiányában ezek csak nagyon apró lépések.
Az új típusú oltási könyvek beltartalmának tervezésében kiemelkedően sok feladatot végzett Dr.
Csikós Károly kollégánk, akit ezért külön köszönet illet meg.
Arról, hogy várhatóan új oltási könyvek lesznek, sok nyilvános kamarai fórumon beszéltem én magam
is. Nagyon sajnálom, hogy - mint az utólag kiderült - nem kis számú kollégánkhoz mégsem jutott el ez
az információ. Hangsúlyozni szeretném, hogy csak feltételes módban tudtunk tájékoztatást adni, mivel
a fent hivatkozott törvény megszületésének körülményei és a jogalkotás sokszor kívülről láthatatlan
„egyéb körülményei” miatt meglehetősen bizonytalanok voltunk abban, hogy a rendelet alkotásakor a
Kamarával egyeztetett részletek belekerülnek-e, és ha igen akkor úgy kerülnek-e bele a rendeletbe,
ahogy arról az illetékesekkel megállapodtunk. Gyakorlatilag szeptember végétől folyamatos sürgető
kérdéseinkre a minisztériumból azt a választ kaptuk, hogy a rendelet rövidesen a miniszter úr elé
kerül.
2008. december 20-án (szombaton) délben fedeztük fel a Magyar Közlöny honlapján az új rendeletet
és innen tudtuk meg, hogy kihirdetésre került a várva várt rendelet (az FVM honlapjára csak december
22-én került fel).
A rendelet hatályba léptetéséről nem kérdezték meg a Kamarát, nem is tudtunk volna ebbe beleszólni.
A megjelent, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendeletet összességében jónak tartom, legfőképpen azért, mert a Kamara által szorgalmazott
dolgokat szinte maradéktalanul tartalmazza, a kevésbé jó rendelkezései pedig egyszerűen
mozdíthatatlanok voltak az állam (elsősorban pénzügyi) ellenállása miatt.
A szaktárca illetékeseivel folytatott tárgyalások során nem került szóba a veszettség elleni védőoltást
igazoló, biztonsági jellel ellátott matrica témája, azt csak a rendelet legutolsó változatában fedeztük
fel. A biztonsági jellel ellátott matrica csak 2010. január 01.-től kerül bevezetésre. Ennek az új
matricának semmi köze sincs a vakcinához mellékelt címkéhez (a vakcina-címkéje csak egy kényelmi
szolgáltatás, az oltó állatorvos vagy beragasztja a címkét, vagy kézzel írja be az oltási könyvbe a
beadott vakcina nevét és gyártási számát). Az új, biztonsági jellel ellátott matrica magának a
veszettség-oltásnak az érvényesítésére szolgál majd (mint pl. a gépkocsik forgalmi engedélyében a
műszaki vizsga érvényességi címkéje).
A ma még nem létező, biztonsági jellel ellátott matrica nem az állatnak beadott veszettség elleni
vakcina címkéjét helyettesíti majd, hanem azzal együtt lesz használandó.
Az oltási könyv gyártatását a rendelet megjelenéséig nem lehetett megindítani, mert egyrészt nem
tudhattuk, hogy mi lesz a miniszteri rendelet száma, ami az oltási könyv borítóján feltüntetendő,
másrészt annak az ódiumát sem vállalhattuk, ha a rendelet egyeztetett, az oltási könyvről szóló
Melléklete mégis kimarad a megjelenő rendeletből.

A Kamara szempontjából két elsődleges cél volt: 2009. januárjának első munkanapjára nagy
mennyiségben rendelkezésre állhassanak olyan, a rendelet előírásainak biztosan megfelelő oltási
könyvek, amelyek a kollégák számára minél kisebb áron árusíthatóak.
A feladat elvégzése a kamara országos irodája és különösen a nyomda részéről csak
áldozatvállalással és kemény munkával volt megvalósítható, hiszen minden kolléga számára ismert
tény, hogy a 2008. december 20-ától az évben még rendelkezésre álló 5 munkanapon az ipari
vállalatok többsége már nem fogadott és nem teljesített új megrendeléseket.
Ebben a rövid időszakban nem volt mód arra, hogy az oltási könyvek gyártására pályázatot írjunk ki.
Tárgyalásokat kezdtünk az egyik legnagyobb hazai állatgyógyszer-forgalmazó cég vállalati
csoportjához tartozó nyomdával, amely évek óta határidőre és pontosan végzi a kamarai Munkanapló
elkészítését és amelynek egyéb, állatorvosoknak szánt kiadványok mellett az állatok oltási könyvének
készítésében is van gyakorlata.
2008. decemberében, még a rendelet megjelenése előtt elnöki jogkörben megbízást adtam arra, hogy
a Kamarának az oltási könyvekre vonatkozó javaslatai alapján készítsenek grafikai tervet a könyvek
külalakjára, egyúttal megbíztam a céget azzal, hogy a rendelet (és a Kamara által javasolt Melléklete)
megjelenésekor gyártsanak le 100 ezer darab oltási könyvet. A megbízás értelmében a könyvek
legyenek minél olcsóbban megvalósíthatóak. Meg kell említenem, hogy részben az olcsóság
érdekében, részben pedig az olvasmányaim és a személyes tapasztalataim alapján én magam
kértem, hogy a könyvek borítója fehér alapszínű legyen. Ugyanis az ipari termelésben, de másutt is
egyértelműen igazolták, hogy a fehér színű ruházatra, tárgyakra stb. az azokat használó személyek
jobban vigyáznak. Az idő eldönti majd, hogy ez helyes döntés volt-e részemről.
Mivel nem vagyunk nyomdaipari szakemberek, kétségtelen, hogy a megbízás nem tartalmazott pontos
nyomdaipari paramétereket. A kívánalmat úgy adtuk meg, hogy az elkészítendő oltási könyvek a hazai
állatorvosi gyakorlatban elterjedt „nemzetközi kisállat oltási könyvekre” emlékeztető minőségűek,
tapintatúak legyenek. Ez egy nagy tanulság a későbbi esetleges kamarai kiadványokra vonatkozóan,
nevezetesen az, hogy a borító, a belívek, a fűzés vagy kötés stb. pontos nyomdaipari paramétereit
előre rögzíteni kell.
Ilyen előzmények után kezdődhetett az új típusú oltási könyvek (immár Kisállat Egészségügyi
Könyvek) tényleges gyártatási folyamata 2008. december 20-án dél körül. Mint utóbb megtudtam, a
nyomda saját kockázatára már napokkal korábban megkezdte a belívek nyomtatását a Kamara által a
minisztériumnak javasolt anyag alapján. A saját kockázat a jelen esetben azt jelentette, hogy rendelet
Melléklete az egységes tartalom érdekében oldalanként határozza meg, hogy az oltási könyvnek mit
kell tartalmaznia és ez a Melléklet abban az időpontban még nem volt elfogadott.
Időközben meghirdettük azt, hogy az új típusú Kisállat Egészségügyi Könyvek interneten és faxon
megrendelhetőek a Kamaránál. A nagy tömegben érkező megrendelések hatására felkértem a
nyomdát, hogy készítse elő a második 100 ezer oltási könyv készítését is.
2009. január 5-én láttuk fizikai valójukban az első Kisállat Egészségügyi Könyveket, amikor a gyártó
cég az első 20 ezer elkészült példányt leszállította.
A korábban használatos egy-két lapos oltási „könyveknél” színvonalasabb megoldás, viszont a
közismert nemzetközi oltási könyveknél egyszerűbb lett a kivitelezése.
Így el kell ismernünk azt, amit azóta több kollégánk is szóvá tett, nevezetesen a 120 grammos
műnyomó papírból (mára kénytelen voltam megtanulni ezeket a kifejezéseket) készített borító
egyrészt túlságosan puha, nem ad megfelelő tartást a könyvnek, másfelől a fényes felület nem szívja
be a tintát, ezért a belső borító kitöltése után sokáig kell a bélyegző száradására várni. Kétségtelenül
alapos az az észrevétel is, hogy a könyvek egy kapoccsal való tűzése nem elég biztonságos, illetve az
is, hogy jobb, ha a könyvek oldalszámozva vannak.
A betűméret megfelel az oltási könyvekben általában megszokottaknak, azt pedig, hogy az egyedi
sorszám a belső borítón található, a rendelet Melléklete írja elő.
Kétségtelen tény, hogy lehetne a könyvek borítóját fóliáztatni, a könyvek sarkait lekerekíteni, vagy pl.
az egyedi sorszámot több helyütt, akár minden oldalon feltüntetni, de a felsoroltak mindegyike plusz
költségeket jelent az előállítás során. Sok egyéb hasznos ötlet is felmerült, de ezek
megvalósíthatóságával csak a későbbiekben tudunk foglalkozni.
A héten az új típusú könyvekből 20 ezer példány került kiadásra (személyes vásárlás illetve postai
kiszállítás). Az természetes, hogy ha valaki a megkapott könyvekben nyomdai hibát fedez fel, ezeket a
hibás könyveket kicseréljük.

A mai napon részletekbe menően egyeztettünk a nyomda vezetőjével. E szerint az első 100 ezerből
megmaradt 80 ezer példányt visszaszállítják a nyomdába és további döntésig ott tárolják. Legkésőbb
jövő hét szerdáig jelentősebb mennyiségben készítenek Kisállat Egészségügyi Könyveket 170
grammos offszet papírból készült borítóval (ez nem fényes és megfelelően merev), a könyveket két
helyen megtűzve, oldalszámozva és valamennyi könyv beltartalmát külön-külön ellenőrizve. Az oltási
könyvnek ezt a második változatát a korábbi áron szállítja 200 ezer példányban a nyomda, így ennek
az eladási ára az eredeti ár lesz a kollégák számára. Ezeknek az oltási könyveknek a postai
kiszállítása és a könyvek kamarai irodán való személyes átvétele a jövő hét közepétől várható.
Amennyiben valakinek esztétikai kifogása van a már megkapott (puha borítójú), egyébként nyomdai
szempontból hibátlan könyvekkel összefüggésben, kérem, hogy juttassa vissza azokat a kamarai
irodába és 2009. január 19-től kezdődően kicseréljük azokat a második változatra.
A későbbiekben a MÁOK elnöksége dönt arról, hogy a legyártott és a nyomdába visszaszállított „puha
borítójú”, egyébként nyomdai szempontból hibátlan könyvek sorsa mi legyen. Szóba jöhet ezen
könyvek csökkentett eladási áron való értékesítése is.
A Kamara által kalkulált eladási ár előre láthatólag az oltási könyvekkel összefüggő általános
adminisztratív feladatok és az eladási nyilvántartás költségeit fedezi. Az országos küldöttközgyűlésen
vállaltaknak megfelelően amennyiben az oltási könyvek előállításából-eladásából bármilyen nyereség
képződne, azt teljes egészében a kamarai továbbképzési rendszerre fordítjuk.
A korábbi terveknek megfelelően várhatóan 2009. februárjának végén a MÁOK elnöksége
meghívásos pályázatot ír ki a Kisállat Egészségügyi Könyvek gyártására, amelyre az állatorvos
kollégáink által ajánlott nyomdai cégeket kívánjuk meghívni.
Remélem, hogy az oltási könyvek előállíttatása során külön megállapodással már 2009. februárjában
lehetőséget tudunk biztosítani az egyszerűbb egyéni igények kielégítésére is (pl. rendelői logo, név,
cím, elérhetőség stb.).
Arra is lehetőség van, hogy azok a kollégák (állatorvosi cégek), akik önmaguk kívánják gyártatni a
Kisállat Egészségügyi Könyveket, a MÁOK honlapjáról (www.maok.hu) letölthető igénylő-lapon a
Kamarától egyedi sorszám-tartományt igényeljenek. Felhívom a figyelmet arra, hogy csak és kizárólag
olyan esetben adunk ki egyedi sorszám-tartományt, amikor a kolléga (cég) a letölthető nyomtatványon
írásban vállalja, hogy a rendeletben előírt tartalmú oltási könyvek előállíttatására használja azt fel (ez
ugyanis a Kamara felelőssége). Az elkészült könyvekből egy mutatvány-példányt archiválási céllal
mindenképpen kérünk. Mivel a Kamara logoja kizárólag a kamarai kiadványokon szerepelhet, az
egyénileg gyártatott Kisállat Egészségügyi Könyveken a kamarai logo természetesen nem tüntethető
fel.
Kedves Kollégák!
Személyesen is nagyon sajnálom, ha bármely kollégánknak csalódást okozott a megkapott Kisállat
Egészségügyi Könyvek első változata.
Remélem, hogy a kezdeti zökkenők ellenére a jövőben minden kollégánknál sikerül az ebek
veszettség elleni immunizálásának igazolását a korábbi több évtizedes gyakorlatnál színvonalasabb
formában, igény esetén kifejezetten magas minőségben megvalósítani.
Budapest, 2009. január 10.
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