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Közlemény
az ebek és a macskák védőoltásainak beadásával összefüggő igazolásokról és az
ún. Kisállat Egészségügyi Könyv használatáról
A Magyar Állatorvosi Kamara felhívja az eb- és macskatartók, különösen a kutya- és
macskakölyköket tenyésztőktől, állatkereskedőktől megvásárló újdonsült állattulajdonosok figyelmét
arra, hogy ezen állatok védőoltásai beadásának igazolására csak az alábbi kritériumoknak megfelelő
irat tekinthető szabályosnak:
- Az ebek védőoltásainak igazolására 2010. január 1-től már csak ún. Kisállat Egészségügyi
Könyvek használhatóak. A Kisállat Egészségügyi Könyvek legalább 16 belső oldalt tartalmazó
könyvecskék, amelyek belső adattartalmát jogszabály (a 164/2008. FVM rendelet) írja elő. Macskák
esetében a Kisállat Egészségügyi Könyvek használata nem kötelező, de kifejezetten ajánlott.
- Az ebek veszettség elleni védőoltásának igazolásakor az állatorvosnak az oltóanyag címkéje mellett
egy, az állam által kiadott hologramos igazoló matricát is a könyvbe kell ragasztania. Amennyiben
az eb veszettség elleni védőoltásának igazolásánál ez a hologramos matrica nem található meg,
feltehető, hogy az oltást nem jogszerűen végezték el.
- A Kisállat Egészségügyi Könyv kiadását az azt kiállító állatorvosnak bélyegző-nyomatával és
aláírásával hitelesítenie kell, és ki kell töltenie a tenyésztői (tulajdonosi) adatokat, valamint be kell
írnia az állat alapvető adatait. Ezek hiányában a könyvek érvénytelenek, az ilyen könyvet észlelő
állatorvosnak azt be kell vonnia. A hiányosan kitöltött könyvek felvethetik az oltással összefüggésben
elkövetett más szabálytalanságok gyanúját is, ezért érdemes erre is figyelemmel lenni.
- Az ebek védőoltásainak igazolására a korábbi években használatos 1-2 oldalas oltási igazolások,
könyvek már egyáltalán nem használhatók. Ha a tenyésztő, vagy az állat-kereskedő ilyen igazolással
akarja eladni a kutyakölyköt, akkor erősen feltételezhető, hogy az oltási könyv és a védőoltások
igazolása hamis, a benne igazolt védőoltást valójában nem állatorvos adta be az állatnak.
(Információink vannak arról is, hogy az utóbbi időben „erre szakosodott” elkövetők hamisított
állatorvosi bélyegzőkkel lepecsételt „bianco igazolásokkal” látják el a kutyatenyésztők, kereskedők
egy részét, akik aztán a saját maguk által elvégzett oltásokat próbálják ezzel legalizálni. A Kamara
valamennyi jogszerű lehetősége felhasználásával fellép ezzel szemben.)
- Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét arra, hogy 41/2010. Kormányrendelet szerint 2010. július 1.től az ebek tulajdonjogának megváltozása előtt kötelező az állatokat egyedi azonosító mikrochippel
megjelölni. (Nem csak az adás-vétel minősül tulajdonjog-változásnak, hanem az ajándékozás és az
örökbe fogadás is)
A Magyar Állatorvosi Kamara azt ajánlja a kutyakölyköket vásárlóknak, hogy a kölyök átvételekor
figyelmesen tanulmányozzák az átadott iratokat, igazolásokat is. Ha azt tapasztalják, hogy a kölyköt az
előírásoktól eltérő oltási igazolással vagy mikrochipes egyedi megjelölés nélkül akarják eladni,
inkább álljanak el a vásárlástól.
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