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1. Preambulum 

A Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: MÁOK) 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. 

Szem előtt tartva azonban azt a társadalmi elvárást is, hogy az állattartók (mint fogyasztók) 
érdekei minél szélesebb körben érvényesüljenek, 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 ezt a 
hatályos jogszabály1 is lehetővé teszi. 

Közegészségügyi, állategészségügyi és járványügyi szempontok érvényesülése, továbbá az 
állatorvosi Kar tekintélyének megőrzése érdekében, összhangban a hatályos jogszabályokkal, a 
MÁOK 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 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. 

2. Általános szempontok 

2.1 A MÁOK országos szervezete meghatározza és folyamatosan karbantartja az ebek 
összevezetett veszettség elleni védőoltásával összefüggő szakmai szabályokat. 

2.2 A MÁOK területi szervezete az Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságaival egyeztetve elkészíti és folyamatosan karbantartja 
azt a listát, amely tartalmazza, hogy mely településeken vagy településrészeken tartja 
indokoltnak és ezért javasolja az összevezetett eboltást. 

2.3 A 2.2 pontnak megfelelően elkészített listáról értesíti a tagjait, az érintett települések 
jegyzőit, valamint az Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságait. 

2.4 Az összevezetett eboltások javasolt helyszíneinek kiválasztásánál figyelembe kell 
venni, hogy; 
2.4.1 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 MÁOK területi szervezetének Vezetősége az ilyen 
településre vagy település-részre az ebek összevezetésére nem ad javaslatot. 

2.4.2 az 5.000 főt meghaladó lakos-számú településeken, ahol legalább egy 
állategészségügyi szolgáltató intézmény (pl. állatorvosi rendelő, állatkórház) 
működik, kizárólag a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek2 megfelelő 
esetben végezhető összevezetett eboltás. Amennyiben a település több 
településrészre3 tagolódik, akkor az érvényes működési engedéllyel 
rendelkező állategészségügyi szolgáltató intézménytől (pl. állatorvosi 

                                                 
1 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
2 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 7.§ (3) 
3 A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) alapján, a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott terület 
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rendelőtől, állatkórháztól) számított 500 méteres távolságon belül 
összevezetett eboltást szervezni szakmailag indokolatlan, ezért ott nem 
szervezhető összevezetett eboltás. 

2.4.3 Azokon a településeken, településrészeken, ahol az előző évben nem volt 
összevezetéses eboltás, mert nem volt a kamara felé bejelentés ennek igényére, 
azokra a településekre, településrészekre a következő évben a területi 
vezetőség csak kivételesen indokolt esetben ad javaslatot. 

2.5 A MÁOK illetékes területi szervezetének Vezetősége által javasolt településtől vagy 
településrésztől eltérő helyszínen ebek összevezetett védőoltása nem szervezhető és 
nem végezhető. 

2.6 Az összevezetett eboltást az a magán-állatorvos végezheti: 
2.6.1 aki érvényes magán-állatorvosi működési engedéllyel rendelkezik, 
2.6.2 akinek magán-állatorvosi működési engedélyében a kedvtelésből tartott állatok 

ellátása tevékenységi kör feltüntetésre került, 
2.6.3 aki magán-állatorvosi tevékenységének végzése során ügyfelei számára 

folyamatosan (előre meghatározott, tervezett rendelési, szolgáltatási időben) 
biztosítja a szakszerű állategészségügyi ellátást, 

2.6.4 aki biztosítja az összevezetett eboltáshoz a jelen szabályzatban meghatározott 
feltételeket, 

2.6.5 aki az összevezetéses eboltásra vonatkozó szándékát, annak tervezett időpontja 
előtt 14 nappal, az összevezetés tervezett időpontjának és pontosan 
azonosítható helyszínének megjelölésével, írásban bejelenti a területileg 
illetékes kerületi főállatorvosnak és a MÁOK területileg illetékes 
szervezetének, (1. és 1/a számú melléklet) 

2.7 A magán-állatorvos az ebek összevezetésére vonatkozó kamarai javaslattól eltérő 
helyszínen az ebek összevezetésével nem részesíthet ebet veszettség elleni 
védőoltásban. 

2.8 Az összevezetett eboltás helyszínének és időpontjának a helyben szokásos módon 
történő kihirdetése (reklámozása) az oltást szervező magán-állatorvos feladata, 
amelyhez az érintett település (település rész) jegyzőjének közreműködése igénybe 
vehető. 

2.9 Az összevezetett eboltás helyszínén és időpontjában az oltás kivitelezéséhez 
szükséges segédszemélyzetet (fogóemberek, adminisztrátor, takarító) az oltást 
szervező magán-állatorvosnak kell biztosítania. Az oltásnál segédkezők megfelelő 
balesetvédelmi oktatásáért, valamint a vonatkozó munkajogi és adózási szabályok 
betartásáért az oltást szervező magán-állatorvos felelős. 

2.10 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. 

2.11 Az összevezetett eboltást szervező magán-állatorvos kötelessége az oltás helyszínén a 
szükséges és elvárható szakmai, tárgyi feltételeknek a megfelelő minőségben és 
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. 

2.12 A MÁOK illetékes területi szervezetei a meghirdetett összevezetéses eboltásokat és az 
azzal összefüggő tevékenységet szúrópróbaszerűen ellenőrzik, és erről jegyzőkönyvet 
vesznek fel. (2. számú melléklet)  
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2.13 A jelen szabályzatban előírtak be nem tartása súlyos etikai vétségnek minősül. Az 
előírásokat be nem tartó magán-állatorvossal szemben (különös tekintettel az Etikai 
Szabályzat V. és VI. pontjaira) etikai eljárást kezdeményeznek.  

 

 

3. Az összevezetett eboltás végzésének szakmai szabályai 

A jelen szakmai szabályokat megfelelően alkalmazni kell az ebek veszettség elleni 
védőoltása beadásának valamennyi módjában és esetében. 

3.1 Fogalom meghatározások 
3.1.1 Egyedi védőoltás az, amikor a magán-állatorvos a tulajdonos megbízása 

alapján, engedélyezett állategészségügyi szolgáltató helyen, vagy az állat 
tartási helyén adja be az eb veszettség elleni védőoltását. 

3.1.2 Összevezetett oltás az, amikor a 3.1.1-ben megfogalmazott feltételek hiánya 
miatt, szervezett formában köz- vagy magánterületen történik az ebek 
veszettség elleni védőoltása. 

3.1.3 Engedélyezett ellátó hely olyan állategészségügyi szolgáltató intézmény, 
amely rendelkezik a működtetéséhez szükséges szakhatósági engedélyekkel. 

3.1.4 Ideiglenes oltási hely az, amely az ebek összevezetett oltásának kivitelezésére 
alakítottak ki és rendelkezik a szükséges eseti szakhatósági engedélyekkel. 

3.1.5 Oltási könyv: a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet melléklete szerinti 
sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv vagy a Bizottság 2003. november 
26-i 2003/803/EK határozatának melléklete szerinti egységes Európai Uniós 
útlevél. 

3.1.6 Oltásért felelős állatorvos az, aki a területileg illetékes Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának, 
valamint a MÁOK területileg illetékes területi szervezetének történő 
bejelentés alapján kivitelezi az összevezetett eboltás szervezését és végzését. 

3.2 A lakosság tájékoztatása 
3.2.1 A lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében az oltásért felelős állatorvosnak 

gondoskodnia kell; 

3.2.1.1 az összevezetett eboltás helyben szokásos módjának megfelelő 
kihirdetéséről, 

3.2.1.2 az összevezetett eboltás helyszínén a jogszabályok és a Kamara által 
előírt információk átadásáról és a szakszerű, közérthető 
tájékoztatásról. 

3.2.2 A közzétett hirdetményben, illetve a helyszínen kifüggesztett tájékoztatóban 
egyértelműen tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy; 

3.2.2.1 hol és mikor kerül sor az összevezetett eboltás lebonyolítására, 
3.2.2.2 hol és mikor kerül sor az összevezetett pót eboltás lebonyolítására, 
3.2.2.3 mennyibe kerül a védőoltás és a féregtelenítés, 
3.2.2.4 mennyibe kerül az oltási könyv kiadása, 
3.2.2.5 az összevezetett eboltás alkalmával mely állatok nem részesíthetők 

veszettség elleni védőoltásban (4.1.1), 
3.2.2.6 az összevezetett eboltás alkalmával mely állatok részesíthetők 

veszettség elleni védőoltásban (4.1.2), 
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3.2.3 mi az összevezetett eboltással kapcsolatos jogszabályi hivatkozás száma. 

3.3 Az összevezetett oltási helyével összefüggő elvárások 
3.3.1 Az ideiglenes oltóhely létesítése előtt az oltásért felelős állatorvosnak 

gondoskodnia kell a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzéséről. 

3.3.2 A környezet védelme érdekében az oltásért felelős állatorvosnak 
gondoskodnia kell: 
3.3.2.1 hogy balesetmentes területen történjen az oltási hely kijelölése, 

figyelembe véve a közoktatási intézmények (iskola, óvoda) 
elhelyezkedését, 

3.3.2.2 a veszélyes hulladékok (tű, fecskendő, vakcinát tartalmazó üveg, 
stb.), a hulladék gyűjtésének, tárolásának, elszállításának és 
megsemmisítésének a jogszabályokban előírt feltételeit, 

3.3.2.3 a zajterhelés szükség és lehetőség szerinti csökkentését, 
3.3.2.4 az oltás befejeztével az oltási hely takarítását, rendbetételét és 

végfertőtlenítését és az ehhez szükséges felszereléseket és anyagokat. 

3.3.3 Az oltásban résztvevő személyek (adminisztrátor, fogóember, takarító) 
biztonsága, egészség-védelme érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével az oltásért felelős állatorvosnak gondoskodnia kell: 
3.3.3.1 kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőségről, és az ehhez szükséges 

anyagokról, 
3.3.3.2 a megfelelő elsősegély nyújtásához szükséges felszerelésről. 

3.3.4 Az állatok biztonsága, egészség-védelme érdekében az oltásért felelős 
állatorvosnak gondoskodnia kell: 
3.3.4.1 a kellő megvilágítással rendelkező, naptól, és csapadéktól védett 

oltóhelyről (az eboltás kizárólag a beavatkozás szakmailag 
elfogadható kivitelezéséhez megfelelő fényviszonyok között 
végezhető el), 

3.3.4.2 az agresszív kutyák megfékezésére szolgáló tiszta és fertőtlenített 
felszerelésekről (szájszíj, szájbekötő, stb.) 

3.3.4.3 az állatok elsősegélynyújtásához szükséges gyógyszerekről és 
felszerelésről, 

3.3.4.4 arról, hogy az oltás az ebek számára a lehető legkisebb fájdalom 
okozásával járjon. 

3.3.5 Az összevezetett eboltás megkezdése előtt az oltásért felelős állatorvosnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a meghirdetett időpontra az oltáshoz szükséges 
feltételek rendelkezésre álljanak. 

3.4 A védőoltás beadásával összefüggő elvárások 
3.4.1 Az összevezetett eboltást kizárólag az oltási tevékenységet határidőre 

bejelentő állatorvos személyesen végezheti. 

3.4.2 Az oltásért felelős állatorvosnak gondoskodnia kell: 
3.4.2.1 arról, hogy az összevezetés során olyan eb ne kerüljön oltásra, 

amely; 
- betegségre utaló tünetek mutatkoznak, 
- fékezhetetlen, és ezzel veszélyezteti a környezetét. Az ilyen állat 

veszettség elleni immunizálását egyedi oltás során kell elvégezni. 
3.4.2.2 a vakcina tárolásához és szállításához szükséges folyamatos hűtési 

láncról, 
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3.4.2.3 a veszettség elleni, összevezetett eboltás esetében monovalens 
vakcináról, 

3.4.2.4 az oltáshoz egyedenként szükséges egyszer használatos steril tűről és 
steril fecskendőről, 

3.4.2.5 arról, hogy az oltóanyag beadása a szakmai szabályok betartásával a 
vakcina leírásában meghatározott helyre történjen, 

3.4.2.6 a féreghajtáshoz előírt széles hatásspektrumú antiparazitikumról, 
3.4.2.7 a 998/2003/EC rendeletnek megfelelő ISO 11784 szabványnak 

megfelelő mikrochip leolvasására alkalmas ISO 11785 szabványnak 
megfelelő készülékről 

3.4.2.8 arról, hogy az összevezetett eboltással egyidejűleg más 
állategészségügyi beavatkozás – az elsősegélynyújtás esetét kivéve - 
ne történjen. 

3.5 Az összevezetett eboltás adminisztrációjával összefüggő elvárások 
3.5.1 Az oltásért felelős állatorvosnak gondoskodnia kell arról, hogy: 

3.5.1.1 új oltási könyv kiállítása esetén az ebre vonatkozó iratok a 
jogszabályokban és kamarai szabályzatokban meghatározottak 
szerint hiánytalanul kitöltésre kerüljenek, 

3.5.1.2 a korábban kiállított oltási könyvben a rögzített adatok a 
jogszabályokban meghatározottak szerint teljes körűek és a 
valóságnak megfelelőek. A hiányzó vagy valóságnak nem megfelelő 
adatokat pótolni illetve javítani kell. 

3.5.1.3 a korábban kiállított oltási könyv elvesztése, illetve megrongálódása 
esetén a pótlásra, illetve a cserére a védőoltás beadásakor sor 
kerüljön, 

3.5.1.4 a védőoltás beadásával összefüggő adatok, (oltás dátuma, oltóanyag 
neve, oltóanyag gyári száma, féreghajtó neve, a veszettség elleni 
védőoltást igazoló biztonsági jellel ellátott matrica, az oltást végző 
állatorvos saját kezű aláírása és kamarai bélyegzőjének lenyomata) 
az oltási könyvben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
hiánytalanul rögzítésre kerüljenek, 

3.5.1.5 a jogszabályban meghatározott adatok nyilvántartása, karbantartása, 
tárolása és annak előírt határidőre történő jelentése az előírt módon 
megtörténjen, 

3.5.1.6 az állategészségügyi szolgáltatás díjának átvételét igazoló pénzügyi 
bizonylat (nyugta, számla) átadásra kerüljön. 
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MELLÉKLETEK  

1. számú melléklet  
A Megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága Kerületi Főállatorvosához és a 
MÁOK területileg illetékes szervezetéhez benyújtandó 

BEJELENTÉS 

(MINTA) 

FEJLÉC 
Iktatási szám: 12345/2009. Tárgy: ebek összevezetéses oltása - BEJELENTÉS 

 …………………….. Magyar Állatorvosi Kamara 
 Kerületi Főállatorvos …………………. szervezete 

 Székhely Székhely 
 Utca, házszám, vagy Pf.: Utca, házszám, vagy Pf.: 
 Irányító szám Irányító szám 

B E J E L E N T É S  

Tisztelt Cím! 

Alulírott Dr. Kamarai Tag 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. 

Kijelentem, hogy az ebek összevezetett veszettség elleni védőoltása megszervezésének és 
elvégzésének szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelek és az összevezetéses 
eboltás szervezésére és végzésére vonatkozó szabályokat az ütemterv elkészítésekor betartottam, 
a végrehajtáskor betartom. Fokozottan ügyelek a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) Etikai 
Szabályzata előírásainak betartására, (különös tekintettel az Etikai Szabályzat V. és VI. 
pontjaira), valamint tudomásul veszem, hogy a MÁOK vonatkozó szabályzatában foglaltak be 
nem tartása súlyos etikai vétségnek minősül és velem szemben etikai eljárás kezdeményezését 
vonja maga után. 

Székhely, ….…... év …………………… hónap ….. nap 

        Dr. Kamarai Tag 
                                                                                                            magán-állatorvos 

Kapják: 

1.) ......................... megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Kerületi 
Főállatorvosa 

2.) Magyar Állatorvosi Kamara ...................... szervezete 
3.) Irattár 
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1/a. számú melléklet  
Az összevezetett eboltások ÜTEMTERVE 

(MINTA) 

FEJLÉC 
Iktatási szám: 12345/2009. Tárgy: ebek összevezetéses oltása - ÜTEMTERV 

A Z  Ö S S Z E V E Z E T E T T  E B O L T Á S O K  Ü T E M T E R V E  

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Helyszín: ……................................................. Időpont: …………….….….. Ebek száma:……… 

Székhely, ….…... év …………………… hónap ….. nap 

 Dr. Kamarai Tag 
 magán-állatorvos 

Kapják: 

1.) ......................... megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Kerületi 
Főállatorvosa 

2.) Magyar Állatorvosi Kamara ...................... szervezete 
3.) Irattár 
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2. számú melléklet - Ellenőrzési lista 
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Időpont: év hó Helyszín:

Ellenőrzött állatorvos:

Ellenőrzést végző állatorvosok: 1. 2.

Ig
en

N
em

Ig
en

N
em

A lakosság tájékoztatása Ideiglenes oltási hely

Plakát Állatok védelme

Adattartalom a szabályzatnak megfelelő Oltóhely

Szórólap Megvilágítás megfelelő

Adattartalom a szabályzatnak megfelelő Naptól, csapadéktól védett

Tájékoztató tábla Agresszív állatok megfékezése

Az oltást végző állatorvos neve Elsősegély felszerelés

Az oltás időpontja Kíméletes bánásmód

A pótoltás időpontja Kezdési időpont betartása

Az oltás és a féreghajtás ára

Az oltási könyv ára Oltás

A védőoltás beadását kizáró okok A szervezett oltást bejelentő állatorvos végzi az ebek oltását

A védőoltás beadását indokló okok Az oltás beadását kizáró okok betartása

Jogszabályi hivatkozás száma Az oltás beadását indokló okok betartása

Vakcina

Ideiglenes oltási hely Folyamatos hűtési lánc

Környezet védelme Monovalens

Balesetmentes terület Egyszer használatos steril tű és fecskendő

Veszélyes hulladék Szakmai szabályok szerinti oltás

Zajterhelés Antiparazitikum

Takarítás feltételei biztosítottak Microchip leolvasó

Végfertőtlenítés feltételei biztosítottak Egyidejűleg végzett más áeüi. beavatkozás

Oltásban résztvevő személyek védelme

Adminisztrátor fő Adminisztráció

Fogóember fő Oltási könyvek kitöltése

Takarító fő Oltással kapcsolatos adatok rögzítése

Kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőség Dátum

Elsősegély felszerelés Oltóanyag neve

Oltóanyag gyári száma

Féreghajtó neve

Állatorvos aláírása

Kamarai bélyegző lenyomata

Jogszabály által meghatározott nyilvántartás

Pénzügyi elszámolás rendje

Megjegyzés, észrevétel:

Kelt, év hó

Ellenőrzési lista – Kutyák összevezetett veszettség elleni oltása

A Magyar Állatorvosi 
Kamara területi szervezete:

nap

Megnevezés Megnevezés

ph ph

nap

ellenőrzött állatorvos ellenőrzést végző állatorvosellenőrzést végző állatorvos

ph

 


