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TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

2013. 01. 01.-től hatályba lépett az ebrendészettel kapcsolatos jogszabályváltozás. 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
Rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján, minden négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel megjelölve tartható (mikrochip beültetés). 
A transzponderrel való megjelölés megtörténtét a szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, 
kezelése előtt köteles ellenőrizni. 
A rendelkezés betartásának ellenőrzése során a jegyző és a magánállatorvos a nem jelölt ebről 
köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal felé. 
Ezúton tájékoztatjuk az ebtartókat jelölési kötelezettségükről, egyúttal a Polgármesteri Hivatal 
együttműködést biztosít egy hatósági állatorvossal, aki igény esetén elvégzi a jelöléseket. 
 
Igényüket a Polgármesteri Hivatalban is jelezhetik. 
Hatósági állatorvos helyben és házhozjárással is elvégzi a beavatkozást. 
 

DÍJAZÁS: 
• Helyben jelölés: 3. 500.-Ft - Kellő érdeklődés esetén, megjelölt hétvégi napon 
• Házhozjárással történő jelölés: 4. 000.-Ft 

 
Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magán-
állatorvos köteles az állatnak az adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó 
országos elektronikus adatbázisban regisztrálni. 
A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 
háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 
Az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni az adatokat. 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást 
vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása 
céljából. 
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, jelölési szándékukat előre jelezzék, igény szerint csoportos 
jelölésre is van lehetőség. 
 
Ha az ebtartó nem teljesíti kötelezettségét, az állatvédelmi hatóság bírságot szab ki, az 
1998. XXVIII. tv. 43. § (1) és (3) bekezdése alapján. 
43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 
jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatar-
tásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtar-
tamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 
(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. 
(3) Az állatvédelmi bírság kiszabására az állatvédelmi hatóságnak az (1) bekezdésben 
meghatározott magatartásról történt tudomásszerzését követő egy éven túl nincs lehetősége. Az 
elkövetéstől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a magatartás jogszerűtlen 
állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig nem kezdődik 
meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll. 
 
Rétság, 2013. január 08. 
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