
 
 
Tisztelt Ebtartók! 
 
Szeretném felhívni figyelmüket az alábbi jogszabály módosításokra: 
 
A vidékfejlesztési miniszter 127/2012. (XII. 12.) VM rendelete az egyes ebtenyésztéssel és 
eb-egészségüggyel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról 3. pontja szerint: 
 
3. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelet módosítása 
4. § (1) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 
„(5a) Az oltást végző magánállatorvos az eb oltási könyvének kiállítása során az állat 
fajtájának megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban az esetben töltheti ki, amennyiben az 
eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert tenyésztő szervezet által kibocsátott 
származási igazolással igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplő 
törzskönyvi azonosítóját is fel kell tüntetni.” 
(2) Az R2. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.” 
(3) Az R2. a következő 4/A. §-sal egészül ki: 
„4/A. § Az oltási könyv az állat tulajdonjogát és származását nem igazolja.” 
4. Záró rendelkezések 
5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő 3. napon lép 
hatályba. 
(2) A 3. és 4. § 2013. január 1-én lép hatályba. 
 
A 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B §-a a következő (10)-(12) bekezdésekkel egészül ki: 
... "(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transponderrel megjelölve tartható. 
(11) A (10) bekezdésben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi állatorvosi hivatal 
ellenőrzi. 
(12) A négy hónaposnál idősebb transponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a 
magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi állatorvosi hivatal felé. 
17/B § (1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat 
transponderrel jelölt-e. 
(4) A transponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 
2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 
(7) A transponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat 
elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal 
az adatbázisban regisztráltatni." 
 
2017. 05. 06-án, szombaton  Palotáson reggel 7-9 óráig a Községháza udvarán, 9.30-
10.30-ig a Művelődési Ház udvarán veszettség elleni oltást fogok végezni.  
Az oltás ára 3500 Ft, féreghajtóval együtt. Amennyiben háznál történő oltásra tart igényt, 
kérem jelezze felém a 06 30 599 8003-as telefonszámon (ennek ára 4000Ft).  
A háznál történő oltás szintén szombaton lesz, 10.30 után, valamint 2017. 05. 07-én, 
vasárnap. A regisztrációt meggyorsítandó, kérem az állat kisállat egészségügyi könyvét 
előkészíteni szíveskedjenek, valamint ahol internet hozzáférés van, azt kérem számomra 
elérhetővé tenni szíveskedjenek. Amennyiben állata még nem rendelkezik mikrochippel, ezt 
előzetesen be kell helyezni, kérem szíveskedjen velem telefonon egyeztetni. 
 
 

Üdvözlettel:   
        Dr. Budik Edit 
                                                                                     magánállatorvos 


