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ÁLLÁSFOGLALÁS
A Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a hatályos új és a régi állategészségügyi
jogszabályok együttes rendelkezései következtében előállt helyzetre tekintettel az ebek veszettség elleni
védőoltásával összefüggésben szükségesnek tartja az alábbi állásfoglalás kibocsátását.
1.) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2008. szeptember 01-től
hatályba lépett rendelkezése szerint „a magánállatorvos feladata az ebek kötelező veszettség elleni
immunizálásának elvégzése”, vagyis azt a magánállatorvosi működési engedéllyel rendelkező állatorvosok
minden további engedélyezési eljárás nélkül alanyi jogon végzik el.
2.) Az Elnökség a rendelet esetleges módosításáig vagy hatályon kívül helyezéséig azt javasolja a magánállatorvosoknak, hogy az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999.(V.19.) FVM
rendelet I. számú Mellékletének 5. g. pontja alapján az ebek veszettség ellen oltásakor továbbra is szedjék be a
rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat.
3.) A beszedett igazgatási szolgáltatási díj élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek történő befizetésének kiindulási
pontja a veszettség elleni eboltást végző állatorvos jelentése, adatszolgáltatása.
4.) A élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezése alapján „az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására a magánállatorvos köteles ellenszolgáltatás nélkül adatot
szolgáltatni, továbbá minden év január 30-ig az előző évben veszettség ellen immunizált ebekről készített ...
nyilvántartást köteles megküldeni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.”
5.) A törvény alapján tehát a magánállatorvos az általa 2008. évben veszettség ellen beoltott ebekről készített
nyilvántartásának adatait 2009. január 30-ig köteles megküldeni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.
Amennyiben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a magán-állatorvost 2009. január 30. előtt felhívja az ebek
veszettség elleni védőoltásával összefüggő adatszolgáltatásra, a felhívásnak a magánállatorvos köteles határidőre
eleget tenni. Az Elnökség álláspontja szerint az esetleges adatszolgáltatási felhívásnak nem általánosnak, hanem
konkrétnak és célhoz kötöttnek kell lennie.
6.) A magánállatorvos jelentése, adatszolgáltatása alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az adó-, a
pénzügyi- és a számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi bizonylatot (számlát) állít ki a befizetendő
igazgatási szolgáltatási díjak összegéről, amelyen vevőként az ebet veszettség elleni védőoltásban részesítő
magánállatorvos, vagy a magán-állatorvost foglalkoztató gazdasági társaság vagy szervezet szerepel.. A
magánállatorvos köteles a szabályosan kiállított pénzügyi bizonylaton szereplő összeget az esedékességi időn
belül megfizetni.
7.) Azokban a megyékben ahol a magánállatorvosok az élelmiszerlánc-felügyeleti szervtől előre nyomtatott, az
ebenkénti igazgatási szolgáltatási díj összegére kiállított nyugtatömböket vettek át és azokat használják a
veszettség elleni védőoltások beadásakor, a magán-állatorvosoknak a megállapodott befizetési rend szerint kell
elszámolniuk a beszedett igazgatási szolgáltatási díjakkal a nyugtatömb kibocsátójával.
8.) Az ebek veszettség elleni védőoltásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak beszedése és befizetése
semmilyen formában nem analóg a jogosult állatorvosokra vonatkozó szabályokkal, ugyanis az ebeket veszettség
ellen beoltani nem jogosult állatorvosi feladatkör.
Budapest, 2008. október 04.
a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége nevében
Dr. Gönczi Gábor
elnök

