Az ebek szervezett veszettség elleni védőoltása megszervezésének és
elvégzésének szabályzata
Hatályos: 2009. április 29.-től
(ha egyes pontok hatálya ettől eltérő, az adott helyen jelezve van!)
(Elfogadta a MÁOK Küldöttközgyűlése 2009. április 28.-án)
Preambulum
A Magyar Állatorvosi Kamara álláspontja szerint az ebek veszettség elleni védőoltásának
összevezetéses módon történő kivitelezése (a továbbiakban: összevezetett eboltás) szakmai
szempontok és állatvédelmi, közegészségügyi és közbiztonsági elvek alapján sok tekintetben
kifogásolható megoldás.
Azonban azt is tudomásul kell venni, hogy az ország egyes területein (elsősorban azokon a
településeken, ahol nem működik állategészségügyi szolgáltató intézmény) ez a kivitelezési
mód szükséges, megszokott, egyelőre igény mutatkozik rá, és azt a hatályos jogszabályok is
lehetővé teszik.
Közegészségügyi, állategészségügyi és járványügyi szempontok érvényesülése, továbbá az
állatorvosi Kar tekintélyének megőrzése érdekében, összhangban a hatályos jogszabályokkal,
a Kamara fontosnak tartja ennek az immunizálási módszernek a szakmai szempontok és a
kollegialitás elvei alapján történő szakmai szabályozását.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása jogszabály erejénél fogva kötelező, az az
eb tartójának felelőssége, esetleges elmulasztásáért is az eb tartója felelős.
Az állattulajdonosokat megfelelő felvilágosítással fel kell készíteni arra, hogy a korábbi
gyakorlatnak megfelelő összevezetett eboltás idővel megszűnhet, a későbbiek során nem,
vagy csak korlátozottan lesz lehetőségük ezt a módszert választani.

1. Az összevezetett eboltást évente csak egy időszakban tavasszal (március 01. - május 31.
között) vagy ősszel (szeptember 01. - október 31. között) szabad megszervezni. Az adott
megyében a következő évi összevezetett eboltási időszakról a Kamara területi szervezetének
Vezetősége dönt.
2. Az összevezetett eboltást és a pótoltásokat meghirdetni, a végrehajtást időzíteni csak
munkanapokra (07 és 17 óra között) szabad. A tervezett összevezetett oltások helyét, pontos
időpontját a kamarai ajánlásra vonatkozó kérelemmel egyidejűleg kell bejelenteni a területi
szervezethez.
5000 fő alatti lakosságszámnál kisebb településen ugyanazon a napon csak egy magánállatorvos szervezhet összevezetett eboltást.
Egy településen egy nap több helyszínen is szervezhető eboltás.

3. Az összevezetett oltás lebonyolítására meghatározott időszakokon kívül az adott
településen az ebeket szervezett eboltás végzése miatt összevezetni tilos.
4. A magán-állatorvos kizárólag a magán-állatorvosi működési engedélyének megfelelő
működési területén lévő településen (település részen) végzendő összevezetett eboltásra
nyújthat be kérelmet, illetve csak ott szervezhet és végezhet összevezetett eboltást. Adott
településre vonatkoztatva, engedéllyel működő állategészségügyi szolgáltató intézménytől (pl.
állatorvosi rendelőtől, állatkórháztól) számított 500 méteres távolságon belül az
állategészségügyi szolgáltató intézmény munkatársain kívül más magán-állatorvos nem
szervezhet összevezetett eboltást. A magán-állatorvos által szervezett eboltás helyszíne,
egyezség hiányában, nem lehet közelebb más állategészségügyi szolgáltató intézményhez,
mint a sajátjához.
4.1. Az összevezetett eboltás(ok) szervezése során a Kamara területi szervezete
Vezetőségének feladata az érintett magán-állatorvosok kollegiális alapokon nyugvó
megegyezésének elősegítése. A területi szervezetnek ehhez biztosítania kell a szükséges és
elvárható feltételeket (pl. egyeztető megbeszélés megszervezése az összes érintett időben
történő értesítésével).
4.2. Közegészségügyi, állategészségügyi és járványügyi érdekből arra kell törekedni, hogy az
állatorvosok egy-egy ügyeleti körön belül szabad akaratukból egyezzenek meg az
összevezetett eboltás területi felosztásban vagy az eboltás időpontok szerinti megosztásában,
és ezt a megegyezésük után rögzítsék írásbeli, magánjogi megállapodásban.
4.3. A Kamara területi szervezetének vezetősége, a magán-állatorvos(ok) összevezetett oltás
végzésére irányuló kérelméhez (kérelmeihez) csatolandó kamarai javaslat(ok) megadásánál,
figyelembe veszi a magán-állatorvos(ok)nak a 4.2. pont szerinti egyeztetések során kialakított
megállapodását.
Az összevezetett eboltás előkészítésének lépései:
a.) A Kamara területi szervezetének Vezetősége dönt az összevezetett eboltás végzésének
időszakáról.
b.) A Kamara területi szervezetének Vezetősége kijelöli azt a végső időpontot, ameddig az
ebet veszettség ellen összevezetve oltani kívánó magán-állatorvosoknak jelezniük kell a
Kamara felé ezt a szándékukat a jelen szabályzat Mellékletében található kérelem és
nyilatkozat-minta megküldésével. A határidő az adott évre vonatkoztatva jogvesztő jellegű.
(hatályos: 2009. június 01.-től)
c.) Az ügyeleti körben dolgozók lehetőség szerint kössenek megállapodást és azt írásban
rögzítsék (a megállapodás mintáját lásd a Mellékletben).
d.) A Kamara területi szervezetének vezetősége az érintett magán-állatorvosok megkötött
megállapodása(i)t is figyelembe véve adja meg javaslatát az összevezetett eboltás végzésre
irányuló kérelmekhez.

5. Azokon az 5.000 fő vagy annál kisebb lakos-számú településeken, ahol legalább egy
állategészségügyi szolgáltató intézmény (pl. állatorvosi rendelő, állatkórház) működik,
összevezetett eboltást szervezni szakmailag indokolatlan! Ezért a Kamara területi
szervezeteinek vezetősége az ilyen területre benyújtott kérelmeket nem támogatja, és az
összevezetést nem javasolja.
6. a pont szövege 2009. április29.-i hatállyal törlésre került.
7. Az összevezetett eboltás szervezésére az a magán-állatorvos nyújthat be kérelmet, és a
Kamara területi szervezete csak annak a kérelmét javasolja:
7.1. akinek a területre szóló, és a kisállat-gyógyászat végzésére is érvényes magán-állatorvosi
működési engedélye van, és aki az adott ügyeleti körben ténylegesen ügyeletet is teljesít.
7.2. aki a területi szervezet által megadott határidőig az erre vonatkozó írásbeli kérelmét
eljuttatja a területi szervezethez,
7.3. aki a szervezett eboltás megszervezése és kivitelezése során a jelen szabályzatban
meghatározott feltételeket betartja.
7.4. aki tudomásul veszi, hogy a jelen szabályzat be nem tartása súlyos etikai vétségnek
minősül és etikai eljárás kezdeményezését vonja maga után.
Az összevezetett eboltás szervezése során a magán-állatorvos fokozottan köteles a hatályos
Etikai Szabályzat előírásait betartani, különös tekintettel az Etikai Szabályzat V. és VI.
szakaszaira.
8. Az összevezetett eboltás helyszínének és időpontjának a helyben szokásos módjának
megfelelő kihirdetése (reklámozása) az oltást szervező magán-állatorvos feladata, amelyhez
az érintett település (település rész) jegyzőjének közreműködése igénybe vehető. Plakáton
és/vagy szórólapon meghirdetni, reklámozni csak az engedélyezett településen lehet az
összevezetéses oltásokat.
8.1. A magán-állatorvos az ebek összevezetésére vonatkozó, azt támogató kamarai javaslat
nélkül, vagy a kamarai javaslattól eltérő helyszínen és időpontban az ebek összevezetésével
nem részesíthet ebet veszettség elleni védőoltásban. (hatályos: 2009. június 01.-től)
9. Az összevezetett eboltás helyszínén és időpontjában az oltás kivitelezéséhez szükséges
segédszemélyzetet (fogóemberek, adminisztrátor, takarító) az oltást szervező magánállatorvosnak kell biztosítania. Az oltásnál segédkezők megfelelő balesetvédelmi oktatásáért,
valamint a vonatkozó munkajogi és adózási szabályok betartásáért az oltást szervező magánállatorvos felelős.
10. Az összevezetett eboltási helyszíneken a jogszabályok és a Kamara által előírt információs
és tájékoztatási kötelezettségnek eleget kell tenni. Ezért az összevezetett eboltást szervező
magán-állatorvos felelős.
11. Az összevezetett eboltást szervező magán-állatorvos kötelessége az oltás helyszínén a
szükséges és elvárható szakmai, tárgyi feltételeknek a megfelelő mennyiségben való

biztosítása. Ennek során különös gondossággal kell biztosítani a felhasználandó oltóanyagok
megfelelő, folyamatos és biztonságos hűtését, az elegendő számú egyszer használatos eszközt
és fertőtlenítő szereket.
12. A Kamara területi szervezetei a meghirdetett összevezetéses eboltásokat
szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Az előírásokat be nem tartó magán-állatorvossal szemben
etikai eljárást kezdeményeznek. Az ellenőrzést végzők jegyzőkönyvet vesznek fel

MELLÉKLET

Az összevezetett eboltás végzésének szakmai szabályai
Az oltást végző állatorvos a kiírásban, szórólapokon, reklámokban megjelölt oltási
időpont(ok) előtt legalább 15 perccel érkezzen meg a kihirdetett helyszínre, abból a célból,
hogy felkészüljön az állatorvosi beavatkozásra, ellenőrizze az oltáshoz, adminisztrációhoz
szükséges eszközöket, anyagokat, személyeket.
A védőoltás jellegéből adódóan a legfontosabb előzetes állatorvosi beavatkozásra, a részletes
egyedi állat-vizsgálatra nincs lehetőség. Az oltást végző állatorvos a megtekintéses
„vizsgálaton” kívül pár szavas kérdésekkel érdeklődjön az állat általános állapota iránt, illetve
előzetesen tájékoztassa az ebet felvezető személyeket arról, hogy betegségre utaló tüneteket
(láz, száraz orr, hányás, hasmenés, nagyfokú hirtelen lesoványodás, étvágytalanság,
megszokottól eltérő vizelet, bélsár) mutató ebeket nem áll módjában beoltani, mert:
-

A betegségek tünetei súlyosabbak lehetnek, kezelésük még nehezebb.

-

A védőoltás hatékonysága is megkérdőjelezhető, esetleg eredménytelen lesz.

Az ilyen ebeket felvezető személyeket fel kell kérni arra, hogy először gyógykezeltessék
ebüket (ez a jogszabályok szerint is kötelező) és majd csak később, a pótoltáson vagy háznál,
egyedi védőoltás során oltassák be. Ilyen tüneteket mutató kutyákkal ne álljanak be a sorba.

Állatorvos
• A beavatkozás teljes tartama során az oltást végző állatorvos a felelős a szakszerű,
balesetmentes munkavégzésért, a pontos adminisztrációért.
• Munkaruházata tiszta legyen, nagyfokú szennyeződés esetén legyen lehetősége cserére
(tartalék munkaruha).
•

Segítői is a feladatuknak megfelelő munkaruhát viseljenek.

• Az összevezetett eboltás helyszínén álljon rendelkezésre a szükséges állatorvosi
felszerelés is.
• Az összevezetett eboltás helyszínén védőoltásra csak veszettség elleni monovalens
vakcina használható.
• Az összevezetett eboltás alkalmával csak a veszettség elleni vakcinázás végezhető, nem
kapcsolható össze egyéb kutyabetegségek elleni védőoltással, euthanasiával, más állatorvosi
beavatkozással, vagy ún. leadott kutyák összegyűjtésével.
• Az összevezetett eboltás teljes időtartama alatt, a helyszínre szállítás valamint az
állatorvos székhelyére/telephelyére történő szállítás során kötelező a vakcinák megfelelő
hűtési módjáról folyamatosan gondoskodni.
• Minden kutya kizárólag egyszer használatos steril tűvel és egyszer használatos
fecskendővel kerülhet beoltásra.
•

Kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőség folyamatosan álljon rendelkezésre.

• A balesetek előfordulásakor legyenek készenlétben megfelelő eszközök a sérülés, sérültek
elsődleges ellátásához. Kötelező a segítő személyzet szakszerű, előzetes baleset- és
munkavédelmi oktatása (akkor is, ha már régóta részt vesz összevezetett eboltások
lebonyolításában)

• Fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét arra, hogy akinek agresszív, támadó vagy nagyon
félős és ezért harapós állata van, az ezt a tényt közölje előre, illetve kérje az állatorvos
segítségét /bódítás után, vagy úgy, hogy az eb a tartási helyén kerül immunizálásra
(természetesen itt is a megfelelő rögzítés, ha kell bódítás után)/.
• Az ilyen agresszív kutyák bódításáért az állatorvos számolja fel az állatorvosi többletköltségeket.
• Kismértékben agresszív, fegyelmezetlen, nehezen kezelhető kutyák megfékezésére
szájszíj, szájbekötő használata ajánlott. Ezekből megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre.
Használatára kötelező oktatni a segítő személyzetet.
• Tű, fecskendő, ampulla, vakcinás üveg tárolására a helyszínen kell biztosítani a veszélyes
hulladékgyűjtőt, az előírásoknak megfelelően használva.
• Az oltási helyszíneken az egyéb hulladék tárolására megfelelő edényzetről is gondoskodni
kell.
• Az összevezetett eboltás végzése közben az aláírás előtt folyamatosan ellenőrizni kell az
oltási könyveket, a kitöltés helyességét és az adatok egyezőségét. Üres vagy hiányos
azonosítási adatokkal oltási könyvet aláírni és a tulajdonos részére kiadni tilos.
 Az összevezetett eboltás befejezése után ellenőrizni kell a nyilvántartást, a helyszín
megfelelő takarítását, rendbetételét, a hulladékok, veszélyes hulladékok szakszerű tárolását és
elszállítását.

Adminisztráció


Kérdezzünk, kérdeztessünk rá - úgy, mint az egyedi veszettségoltás során - hogy

-

az eb 2 héten belül embert harapott-e és

-

nem áll-e hatósági megfigyelés alatt,
és csak ezután oltható be a kutya.



A védőoltás elvégzésén kívül az adminisztrációért is az állatorvos felelős.

-

Az oltási könyv adatainak kitöltése kötelező (nem elég az egybetűs
rövidítés)

-

Tulajdonos adatai, kutya adatai - jogszabályok szerint

-

A védőoltás igazolásakor a felhasznált oltóanyag neve, gyártási száma
is szerepeljen

-

Dátum (bélyegezni is lehet)

-

Aláírás (az állatorvos sajátkezű aláírása, bélyegezni tilos)

-

Kamarai magán-állatorvosi bélyegző (olvashatóan rábélyegezve)

•

A veszettség elleni szervezett oltást meghirdető plakáton szerepeljen:
NE álljon sorba, ha
Kutyája 2 héten belül megharapott valakit,
hatósági megfigyelés alatt áll,

betegségre utaló tünetei vannak,
valamint
a pótoltás időpontjai

Az eboltási könyvek
 Első veszettség elleni védőoltás beadása alkalmával kötelező kiadni a szabályosan (teljes
körűen) kitöltött eboltási könyvet.
 Az elveszett oltási könyvek pótlása, a megrongálódott, az olvashatatlan, az
azonosíthatatlan (hiányos adatokat tartalmazó) oltási könyvek cseréje kötelező és új,
szabályosan (teljes körűen) kitöltött könyvet kell helyettük kiállítani.
Az eboltás dátuma, a felhasznált oltóanyag neve, gyártási száma, a féregtelenítő kezelés
(matricák beragasztása), az állatorvos sajátkezű aláírása, kamarai bélyegzőjének lenyomata a
könyvben a meghatározott sorrendben, egyértelműen történjen. (vízszintesen, ne össze-vissza,
az előző évek oltásaira rábélyegezve, ráragasztva, azonosíthatatlanul).

KÉRELEM és NYILATKOZAT
(a területileg illetékes kamarai szervezethez benyújtandó)

Alulírott Dr. Kamarai Tag 1. állatorvos a(z) …………………… ügyeleti körben 20.. év
…………………… hónap ….. nap - …………………… hónap ….. nap közötti időszakban
az ebek összevezetésével kívánok veszettség elleni oltást végezni a mellékelt részletes
ütemterv szerint. Kérem az ebek összevezetéséhez a kamarai javaslat megadását.
Alulírott Dr. Kamarai Tag 1. állatorvos kijelentem, hogy a Simagöröngyös Kotkodácspuszta ügyeleti körre vonatkozó érvényes magán-állatorvosi működési engedéllyel
rendelkezem és az összevezetéses eboltás szervezésére vonatkozó szabályokat (pl. időpont,
állategészségügyi szolgáltató intézménytől való távolság stb.) az ütemterv elkészítésekor
betartottam, a végrehajtáskor betartom.

Kelt, Megyeszékhely, 20.. év …………………… hónap ….. nap

saját kezű aláírás

a fenti kérelmet és nyilatkozatot elektronikus úton is kötelező megküldeni a területileg illetékes kamarai
szervetenek

KÉRELEM - minta
(a kerületi főállatorvoshoz benyújtandó)
...-megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Dr. ........................... kerületi főállatorvos
Helyben
tárgy: ebek összevezetésére vonatkozó kérelem
Tisztelt Főállatorvos Úr!
Alulírott Dr. XY (cím) azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 7.§ (5) alapján az
alábbi helyszíneken és időpontokban szíveskedjék az ebek összevezetését engedélyezni annak
érdekében, hogy az összevezetett ebek veszettség elleni immunizálását elvégezzem.
Az ebek összevezetésének tervezett helyszínei és időpontjai:
A várhatóan összevezetésre kerülő állatok száma:
Kérelmem indokául az alábbiakat adom elő:
A kérelmemben megjelölt településen (település-részen) hosszú idő óta megszokott, hogy az
ebek veszettség elleni védőoltása az ebek összevezetésével történik meg, a sajátos településszerkezet miatt az ebek lehető legnagyobb számban történő veszettség elleni vakcinázása
reális időn belül egyelőre csak ezzel a módszerrel oldható meg.
Kijelentem, hogy a kérelmezett területre vonatkozó magán-állatorvosi működési engedéllyel
rendelkező állatorvos vagyok.
A kérelmemhez csatolom a Magyar Állatorvosi Kamara illetékes ...... megyei Szervezetének
az ebek összevezetésére vonatkozóan számomra kiadott javaslatát.
Mivel a döntéséhez szükséges valamennyi adatot az Ön rendelkezésére bocsátottam, kérem
Önt, hogy a döntését meghozni és a határozatát kiadni úgy szíveskedjék, hogy az összevezetés
helyszíneiről és időpontjairól az eb-tartókat megfelelő időben (legalább 5-6 nappal az ebösszevezetést megelőzően) előzetesen értesíteni is tudjam.
Kelt, Megyeszékhely, 20.. év …………………… hónap ….. nap
Kollegiális üdvözlettel:

Dr. XY

MEGÁLLAPODÁS
ebek szervezett veszettség elleni (összevezetett) védőoltásának időszakáról
és helyszínéről
Alulírott érvényes magán-állatorvosi működési engedéllyel rendelkező állatorvos polgári jogi
és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozok arról, hogy a jelen megállapodás az
akaratommal megegyezik, azt elfogadom, és önmagamra nézve kötelező érvényűnek ismerem
el.
Tudomásul veszem, hogy a jelen megállapodás be nem tartása önmagában súlyos kamarai
etikai vétségnek minősül.
A jelen megállapodást saját kezűleg írom alá.
Az összevezetett eboltás időszaka: 2008. szeptember 01. - október 31. között
Az ügyeleti kör megnevezése: Simagöröngyös – Kotkodácspuszta ügyeleti kör
1.) Az összevezetett eboltás helyszíne: Simagöröngyös-alsó az oltást végző állatorvos: Dr.
Kamarai Tag 1.
2.) Az összevezetett eboltás helyszíne: Simagöröngyös-felső az oltást végző állatorvos: Dr.
Kamarai Tag 2.

Kelt, Megyeszékhely, 20.. év …………………… hónap ….. nap

aláírások

Dr. XY magán-állatorvos
Simagöröngyös
Alsó u. 10.
5555

tárgy: ebek összevezetésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Kolléga Úrhölgy/Úr!

Kérelmére válaszolva tájékoztatom arról, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara ………..
megyei Szervezete az alábbi helyszíneken és időpontokban javasolja az ebek
összevezetésének engedélyezését azok veszettség elleni védőoltásban részesítése érdekében.
Az ebek összevezetésének tervezett helyszínei és időpontjai:
1.) ……............................. (helyszín) ……………….. (időpont)
2.) ……............................. (helyszín) ……………….. (időpont)
3.) ……............................. (helyszín) ……………….. (időpont)
4.) ……............................. (helyszín) ……………….. (időpont)
Dr. Kamarai Tag 1. magán-állatorvos jogosult jelen kamarai javaslatot az ebek
összevezetésének engedélyezése céljából az illetékes kerületi főállatorvoshoz beadandó
kérelméhez csatolni.
Kelt, …………………………… 2009. …………….. hónap …………. napján

Dr. NN
elnök

Dr. XY magán-állatorvos
Simagöröngyös
Alsó u. 10.
5555

tárgy: ebek összevezetésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Kolléga Úrhölgy/Úr!

Kérelmére válaszolva tájékoztatom arról, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara ………..
megyei Szervezete a kérelmében felsorolt helyszín(ek)re és időpont(ok)ra vonatkozóan az
ebek veszettség elleni védőoltásának beadása céljából történő összevezetésére nem ad
javaslatot.
A területi szervezet a kérelmezett helyszín(ek)en és időpont(ok)ban az ebeknek a veszettség
elleni védőoltás beadása miatti összevezetését szakmailag indokolatlannak tartja és/vagy a
területi szervezet Vezetősége megállapította, hogy Ön nem teljesíti a kamarai javaslat
megadásához előírt feltételeket, a vonatkozó kamarai szabályzat rendelkezéseit.

Kelt, …………………………… 2009. …………….. hónap ………….napján

Dr. NN
elnök

