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Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy
egy Hajdú-Bihar megyei
kistelepülésen az ebösszeírásban
szereplő
kutyák jelentős hányada
a tavalyi évben nem
részesült
veszettség
elleni védőoltásban. Kéri
a hatóságoktól többek
között a kutyák kötelező
veszettség
elleni
védőoltással
és
mikrochippel
történő
ellátását, és az ebek
adatainak
megfelelő
rögzítését.

lezárt

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) a Szerep községet érintő – ebek
veszettség elleni védőoltásával kapcsolatos közérdekű bejelentésre a következő tájékoztatást adta. A veszettség
elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 4.
§ (1) bekezdése szerint az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén
az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni; a három hónapos kort elérteket 30
napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően pedig évenként. Az FVM rendelet 4. § (5)
bekezdése rögzíti az oltást végző szolgáltató állatorvos kötelezettségeit, többek között azt, hogy köteles az eb
veszettség elleni védőoltásának beadását követő 8 napon belül az oltás időpontját, a felhasznált oltóanyag nevét,
gyártási számát, az oltást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/A. § (1) bekezdése szerinti országos elektronikus
adatbázisban (a továbbiakban: ebnyilvántartás) rögzíteni. A fentiek alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által működtetett ebnyilvántartás - feltételezve, hogy az oltást végző szolgáltató
állatorvos az adatfeltöltést az előírásnak megfelelően elvégzi - maradéktalanul tartalmazza a kötelező veszettség elleni
oltást kapott ebeket. Az Ávt. 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat
ebrendészeti feladatai keretében három évente, legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési
önkormányzat az ebösszeírás során keletkezett adatokat összeveti az ebnyilvántartással, és eltérés esetén adatot
szolgáltat az ebnyilvántartást működtető NÉBIH-nek. A kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala (a
továbbiakban: járási hivatal) a települési önkormányzattól bekéri az ebösszeírás során felvezetett tulajdonosok és
tartók listáját és hivatalból felszólítást küld azon települési állattartók felé, amelyek az FVM rendelet 4. § (1)
bekezdésében foglalt előírásnak nem tettek eleget. Az FVM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján az oltást végző
állatorvost, valamint illetékességi területén a rendeletben foglaltak végrehajtását az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzi. Az FVM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint a veszettség
elleni oltás alól elvont állatokat a hatósági állatorvos határozata alapján be kell oltani, és az állat tulajdonosával
szemben a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot kell kiszabni. A járási hivatal és Szerep Község
Önkormányzata között történt egyeztetés eredményeként 2021. augusztus 27-én és 31-én, Szerepen összevezetéses
eboltás került lebonyolításra annak érdekében,hogy a települési állattartóknak szervezett keretek között is
legyen lehetősége az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatására. A járási hivatal, a települési
önkormányzattal együtt a 2022. évben is egyeztet az összevezetéses eboltás időpontjairól, melyről a
tájékoztatást az önkormányzat az oltást megelőzően minden érintett lakos részére kipostázza. Figyelemmel
arra, hogy megszűnt a NÉBIH által a COVID járványvédelmi intézkedésekre tekintettel elrendelt türelmi idő
az ebek veszettség elleni ismétlő oltásának beadatására, az élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal 2022. március 31. napjáig határozattal kötelezi a veszettség elleni oltás alól
elvont állatok tartóit az oltás beadására. Azon ebtartóval szemben, aki a kötelezés ellenére elmulasztja ebének
beoltatását, vagy nem igazolja az oltási kötelezettségének egyéb okból történő megszűnését, élelmiszerláncfelügyeleti bírság kerül kiszabásra. Fentiek mellett Szerep községben a szolgáltató állatorvos folyamatosan biztosítja
az FVM rendelet szerint, hogy az ebtartó beadathassa a veszettség elleni kötelező védőoltást.

