
 

MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA 
HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER 

H-1078 Budapest, István utca 11. fszt.1. – Mail: H-1400 Pf./P.O.B.: 2 

Tel.:(36-1)413-24-90, Fax:(36-1)413-24-93, e-mail:maok@t-online.hu 

elnök/president: Dr. Gönczi Gábor 

alelnök/vice president: Dr. Kurucz János főtitkár/secretary general: Dr. Horváth László 

 
 

Tájékoztató állatorvosoknak 
az egységes európai kisállat útlevél kiadásával összefüggő néhány aktuális kérdésről 
 
 
Tekintettel egyes Uniós tagországok állategészségügyi hatóságainak hivatalos 
jelzéseire, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) 
elnökhelyettesének a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) elnökéhez írt szakmai 
állásfoglalására, a MÁOK Elnöksége az alábbi tájékoztatást adja az egységes 
kisállat útleveleket kiállító és kiadó magán-állatorvosok számára: 
 
 
1. Az illegális kutyakereskedelem visszaszorítása, illetve az ebben történő 
látszólagos állatorvosi közreműködés gyanújának kiküszöbölése érdekében 2010. 
július 1.-től módosításra kerül az egységes európai kisállat útlevelek kiadásához 
és regisztrációjához kötelezően használatos Regisztrációs adatlap*. 
 
A magán-állatorvosok az útlevél kiállítását és kiadását megelőzően kötelesek 
írásbeli nyilatkozattételre felkérni az útleveleket igénylő ügyfeleket a 
következőkről: 
- az egységes európai kisállat útlevelet igénylő tájékoztatást kapott az állat 

kereskedelmi és nem kereskedelmi szállításával összefüggő információk (honlapok) 
elérhetőségeiről, 

- az egységes európai kisállat útlevelet igénylő nem tervezi az állat Európai Unión 
belüli, érvényes veszettség elleni védőoltás nélküli utaztatását – kivéve, ha az 
utazás olyan tagállamba irányul, amely engedélyezi a három hónaposnál fiatalabb, 
veszettség szempontjából oltatlan húsevők bevitelét. 

 
Azt, hogy a veszettség szempontjából oltatlan húsevők beutazására vonatkozó 
konkrét tagállami derogáció aktuális és jogilag megalapozott-e, a magyar magán-
állatorvos nem köteles, és aktuális adatokat tartalmazó Uniós központi nyilvántartás 
hiányában nem is tudja ellenőrizni. 
Erről a körülményről is tájékoztatni kell az egységes európai kisállat útlevelet igénylő 
ügyfeleket! 
Amennyiben az írásbeli állattartói nyilatkozat tartalmazza, hogy az állatot nem eladás 
vagy más tulajdonosra történő átruházás céljából utaztatják, bizonyítható, hogy a 
magán-állatorvos nem szándékosan működött közre esetleges illegális 
állatszállításban. 
Az egységes európai kisállat útlevelet igénylő ügyfél a fenti írásbeli nyilatkozattételt 
megtagadhatja, ezt a tényt az útlevelet kiállító állatorvos köteles a Regisztrációs 
adatlapon feltüntetni. 
*a nyilatkozattételhez is használandó „Regisztrációs adatlap” a MÁOK 
honlapjáról tölthető le 



- 2 - 
 
2. Az illegális kutyakereskedelem megakadályozása, a vonatkozó jogszabályok 
betartása érdekében a magán-állatorvosok tájékoztassák az ügyfeleiket a húsevők 
kereskedelmi célú szállításának feltételeiről és követelményeiről. 
A kereskedelmi célú szállítás esetében a szállítmányt hatósági állatorvos által 
kiállított bizonyítványnak is kell kísérnie és a szállításról minden esetben TRACES-
üzenetet kell küldeni a rendeltetési hely illetékes állategészségügyi hatóságának. (A 
kereskedelmi célú szállításnál az egységes európai kisállat útlevél IX. fejezetét is ki 
kell tölteni.) 
Amennyiben a húsevőkkel kereskedő ügyfél az állat-szállítmányról előzetesen nem 
adja meg az előírt tájékoztatást a magyar állategészségügyi hatóságnak, úgy az 
ügylet illegálisnak minősül és a kereskedő a rendeltetési vagy a tranzit Uniós 
tagállam szigorú szankcióira (pl. az állatok és a gépjármű lefoglalása, pénzbírság 
kiszabása) számíthat. 
 
3. A nem kereskedelmi célú szállítás ismérvei 
(amelyek segítségével a kereskedelmi – nem kereskedelmi cél megkülönböztethető) 
 
- a nem kereskedelmi célú utaztatás esetén az állatot (állatokat) a tulajdonosa 

(tulajdonosuk), vagy a tulajdonos nevében eljáró, az állat(ok)ért felelős személy 
kíséri; 

- az állato(ka)t nem eladás vagy más tulajdonosra történő átruházás céljából 
utaztatják (a tenyésztési cél nem kizáró ok) és erről az egységes európai kisállat 
útlevelet igénylő hajlandó írásban nyilatkozni; 

- az egyidejűleg utaztatott azonos fajba tartozó húsevők létszáma nem haladja meg 
az öt egyedet; 

- az illetékes állategészségügyi hatóságtól nem kérik kitölteni az egységes európai 
kisállat útlevél IX. fejezetét (ami csak a kereskedelmi szállításnál szükséges). 

 
4. Külön kiemelten az olasz állategészségügyi hatóságok a korábban már jelzett 
gyakorlatuknak megfelelően továbbra is szigorúan megkövetelik az egységes 
európai kisállat útlevelek pontos kitöltését (az állattulajdonos adataira vonatkozóan 
is), valamint nem engedik meg a 3 hónapnál fiatalabb, veszettség ellen be nem oltott 
állatok Olaszországba történő beutaztatását. Olaszországi úti cél esetében (ha ez az 
útlevelet kiállító állatorvos számára ismert) erre a tényre az útlevél kiadása előtt 
mindenképpen fel kell hívni az ügyfelek figyelmét. 
 
5. A MÁOK Elnöksége felhívja az egységes európai kisállat útleveleket kiadó magán-
állatorvosok figyelmét arra, hogy az útlevelek kiállításakor minden esetben az előírt 
gondossággal járjanak el, minden szükséges adatot töltsenek ki és az útlevél 
kiadásához kapcsolódó minden további kötelezettségüknek (pl. adatlapok kitöltése, 
megőrzése, nyilatkozatok dokumentálása, adatok rögzítése elektronikus úton) is 
tegyenek eleget a vonatkozó kamarai szabályzatokban foglaltak szerint. 
 
6. A módosított Regisztrációs adatlapok bevezetésével és kötelező használatával 
egyidejűleg a MÁOK elnöke visszavonja azt a rendelkezését, amely szerint a 
petvetdata rendszerben csak abban az esetben regisztrálhatóak a kiadott egységes 
európai kisállat útlevél adatai, ha az útlevéllel ellátott állat érvényes, beadott 
veszettség elleni védőoltással is rendelkezik. 
 
Budapest, 2010. június 15. 
      a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége 


