Hasznos tudnivalók a kutyák, macskák és görények külföldi utaztatásáról
Nyár közeledtével a kikapcsolódni vágyó emberek többsége előre tervezni kezdi a várva várt
nyaralást. Az utóbbi időben egyre több kutya- és macskatulajdonos is úgy dönt, hogy
külföldre is magával viszi kedvencét vakációzni. Csakúgy, mint az emberek tagállamok
közötti vagy EU-n kívüli országokba irányuló mozgására, rájuk is vonatkoznak bizonyos EUs szabályok, melyeknek meg kell felelniük az utaztatás során, történjen az bármilyen
közlekedési eszközzel. Az utazás megkezdése előtt tájékozódjunk a célország és
tranzitország(ok) illetékes hatóságainál, hogy a következő egységes utaztatási szabályokon túl
milyen feltételekhez kötik kedvencünk beutaztatását.
A kutyák, macskák és görények tagállamok közötti mozgatásának feltétele, hogy az állatok
rendelkezzenek az azonosításukat szolgáló mikrochippel, érvényes veszettség elleni
védőoltással, valamint az Európai Unió által elfogadott formátumú kisállat útlevéllel. Ezek
mindegyike szolgáltató állatorvostól kérhető. Fontos tudnivaló, hogy a veszettség elleni
védőoltás akkor tekinthető érvényesnek, ha az állat az oltást megelőzően már rendelkezett
mikrochippel, továbbá a leghamarabb három hónapos életkort betöltött állat első alkalommal
történő vakcinázása esetén az annak beadásától számított 21 napos várakozási idő letelt,
ugyanis ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a megfelelő védettség kialakuljon. Nemzeti
jogszabályunkban foglaltak értelmében a veszettség elleni védőoltást évente (egy éven belül!)
meg kell újítani az érvényesség fenntartása érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, az
egy éven túl beadott oltást ismét elsődlegesnek kell tekinteni és 21 nap elteltével kezdhető
meg az utaztatás.
Az Egyesült Királyságba, Írországba, Finnországba és Máltára történő kutyák, macskák és
görények beléptetésének további feltétele szintén állatorvos által történő Echinococcus
multilocularis elleni kezelése (féreghajtás), melynek tényét az állatorvosnak rögzítenie kell az
EU állatútlevélben. A kezelést a belépés előtt legfeljebb 120, de legalább 24 órával kell
elvégezni. Az útlevélben a következőket kell feltüntetni: a féreghajtó készítmény neve és
gyártója, mellyel az állatot kezelésben részesítették, a kezelés időpontja (dátum, óra, perc).
Mindezt az állatorvosnak pecsétjével és aláírásával hitelesítenie szükséges.
Abban az esetben, ha kedvencünkkel elhagyjuk az Európai Unió területét, a fentiek
teljesítésén túl, tájékozódnunk kell, hogy a tranzit illetve a célországok fel vannak sorolva az
577/2013/EU rendelet II. Mellékletének 1. és 2. részében. Amennyiben állatunkkal olyan
országot érintünk az utaztatás során, mely nem található meg a listán (mint pl.: Szerbia,
Ukrajna), azaz veszettség szempontjából aggályosnak minősül, az állatot veszettség vírus
elleni ellenanyag tartalom kimutatására irányuló vizsgálatnak kell alávetni.
A rendelet az alábbi linkre kattintva elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1428565931310&uri=CELEX:32013R0577

A vérvizsgálat elvégzéséhez szintén szolgáltató állatorvos közbenjárása szükséges, aki az
érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező, vagy az elsődleges veszettség elleni
védőoltásban részesült állattól a vakcinázás után legalább 30 nappal vért vesz és az Európai
Unió által akkreditált Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumába küldi a
mintát a vér ellenanyag szintjének meghatározásának céljából. Az eredmény akkor tekinthető
kedvezőnek, ha a szérum ellenanyag tartalma legalább 0,5 NE/ml. Az eredményközlő
dokumentumot csatolni kell az útlevélhez, valamint az alapján az állatorvos bejegyzi a
kedvező eredmény tényét. Amennyiben a tulajdonos a kedvencével veszettség szempontjából
aggályos országba lép be és nem rendelkezik kedvező vizsgálati eredménnyel, nem léptethető
vissza az Európai Unió területére mindaddig, amíg a tulajdonos el nem végezteti a vizsgálatot
akkreditált laboratóriummal, továbbá kedvező eredmény esetén is a vérvételtől számított 3
hónapos várakozási idő letelte után kezdheti meg a kedvence utaztatását.
Az eredményes vérvizsgálatot követően nem szükséges a szérum ellenanyag tartalmának
kimutatását megismételni a jövőben abban az esetben, ha az ellenanyag kimutatást követően a
veszettség elleni vakcinázást évente (érvényességi idején belül) rendszeresen megújítják az
állaton és ezt oltási könyvvel vagy állatútlevéllel bizonyítani tudja.
Ha kedvencünk még nem rendelkezik útlevéllel, azt a szolgáltató állatorvos az állat oltási
könyvébe bejegyzett adatok alapján állítja ki, mely könyvet az utazás során együtt kell kezelni
az útlevéllel.
A nem kereskedelmi célú utaztatás feltétele a fentieken túl, hogy az állatot az útlevélben
feltüntetett tulajdonosnak vagy a tulajdonos által írásban megbízott természetes személynek
kell kísérnie, valamint az állatok száma nem haladhatja meg az ötöt.
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