
H i r d e t m é n y 
Új rendelet a veszettség elleni 

védőoltásokról 
A teljes rendelet    ITT  letölthető :164/2008.(XII.20.) FVM rendelet az ebek oltásáról.  

Kutyatulajdonosok számára kiemeltünk néhány fontos teendőt a rendeletből, amelyet kérünk 
figyelembe venni! 

Nincs összeterelt eboltás, az engedéllyel rendelkező állatorvosok házhoz mennek az ebek beoltása 
végett. Már nem az Önkormányzat kötelezi a lakosságot, hanem a törvényben leírtak szerint köteles 
az ebtulajdonos eljárni.-Településünkön Dr Somosi Szabolcs  állatorvos látja el az állategészségügyi 
feladatokat továbbra is,de a rendelet bizrosítja a lehetőséget az ebtartóknak  a szabadon választott 
állatorvos igénybe vételére.  

„  (1) Az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak be 
jelenteni, ha az állata 
a) a három hónapos kort elérte, 
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy 
c) új tulajdonoshoz került. 
   (2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási helyen az állata állategészségügyi 
felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell jelentenie. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, idõpontját, és az immunizálást 
végzõ állatorvos kamarai bélyegzõjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási könyv 
bemutatásával is. 
  (3) A magánállatorvos az állattartó (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
teljesítését írásban igazolni köteles az állattartó kérésére. 

  (1) Az állattartó köteles: 

a) minden három hónaposnál idõsebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból 
zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi 
felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: 
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül, 
ac) ezt követõen évenként; 
b) az oltási könyvet megõrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenõrzõ állategészségügyi hatóság 
felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá 
biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás 
érvényességének bizonyítása céljából; 
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzõ állatorvostól nyolc napon belül 
az oltási könyv pótlását kérni; 
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiak ban: Éltv.) 
18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közremûködni. 
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