Az ügy megnevezése:
Veszélyes eb tartása
Összefoglaló mondat:
A veszélyes eb a veszélyesnek minősítést követő 60 nap elteltével kizárólag a járási állategészségügyi hatóság által kiadott engedéllyel, az abban előírt tartási feltételek betartása
mellett, ivartalanítva és transzponderrel megjelölve tartható.
Mit kell tennie:
A veszélyes eb a veszélyesnek minősítést követő 60 nap elteltével kizárólag a járási állategészségügyi hatóság által kiadott engedéllyel, az abban előírt tartási feltételek betartása
mellett, ivartalanítva és mikrochippel ellátva tartható.
Az engedély kiadását az eb tulajdonosa vagy az ebtartó a tulajdonossal együtt kérheti, az eb
veszélyesnek nyilvánításáról szóló határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
A tartást engedélyező határozat véglegessé válását követően a járási állat-egészségügyi
hatóság tartási engedélyt (a továbbiakban: engedély) állít ki az eb tulajdonosa részére.
Az engedély a kiállítástól számított két évig hatályos.
Az engedély akkor adható ki, ha az ebtartó
a tizennyolcadik életévét betöltötte, és
cselekvőképes.
A veszélyes eb nyakörvén jól látható jelzést kell elhelyezni. A jelzés legalább öt centiméter
átmérőjű korong, egyik oldalán az ebtartó neve, lakcíme, telefonszáma, a másik oldalán az eb
hívóneve és a „Veszélyes!” felirat szerepel. A korong beszerzésének költségei az állat
tulajdonosát terhelik.
A veszélyes eb olyan megfelelően zárt, bekerített vagy elkerített helyen tartható, amely
megakadályozza az elszökésüket.
A veszélyes eb tartására szolgáló ingatlan be- és kijáratain jól olvasható, jól látható helyen,
„Vigyázat! Veszélyes eb!” feliratú táblát kell elhelyezni.
Veszélyes ebet közterületen vezetni, tömegközlekedési eszközön szállítani csak szájkosárral
és a kibújást megakadályozó nyakörvvel, valamint két méternél nem hosszabb, nem kihúzható
pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével szabad. E helyeken az ebet a
pórázról elengedni és a szájkosarat levenni tilos.

A járási állat-egészségügyi hatóság a tartási engedélyben előírt biztonságos tartási feltételek
teljesülését az engedélyben megjelölt határidő lejártával, de legkésőbb a tartási engedély
kiadásától számított 30 nap elteltével, az eb ivartalanításának és egyedi megjelölésének
megtörténtét a tartási engedély kiadásától számított 30 nap elteltével ellenőrzi.
A veszélyes eb tartási feltételeinek megtartását a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi.
Az ebtartó a tartási engedélyt az ellenőrzésre jogosult felhívására köteles bemutatni.
Az ebtartó köteles a tartási feltételek ellenőrzését elősegíteni és tűrni.
Veszélyes eb felügyelete – a tartási engedélyben meg nem jelölt személyre – ideiglenesen sem
ruházható át.
Veszélyes eb tulajdonjogának átruházásakor az új tulajdonosnak új tartási engedélyt kell
kérnie.
Veszélyes eb tulajdonjogának átruházását, az állat elhullását, elvesztését huszonnégy órán
belül – munkaszüneti nap esetén a következő munkanapon – a járási állat-egészségügyi
hatóságnál be kell jelenteni.

Kötelezettségmulasztás:
Amennyiben az állattartó nem tartja be a veszélyes ebek tartására vonatkozó előírásokat, az
alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben:


az állattartó a hiányosságok kijavítására, pótlására kötelezhető,



állatvédelmi bírság szabható ki



az állatvédelmi hatóság a veszélyes eb életének kioltását rendelheti el, amennyiben

a) a veszélyesnek minősítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem
kérelmezik az eb tartásának engedélyezését,
b) a tartási engedélyében meghatározott biztonságos tartási feltételek az engedélyben előírt
határidőig, de legkésőbb az engedély kiadásától számított 30. napig nem teljesülnek,
c) az eb ivartalanítása és transzponderrel való megjelölése a tartási engedély kiadásától
számított 30 napon belül nem történik meg,
d) az eb a tartási engedélyben meghatározott biztonságos tartási feltételek teljesítéséig
embernek fizikai sérülést okoz,

e) az ebre vonatkozó tartási szabályokat megszegik, és emiatt az eb embernek fizikai sérülést
okoz,
f) az ebet az engedélyezett tartási helyen, és az ebtartó felügyeletén kívül fogják be második
alkalommal, vagy
g) annak tulajdonosa vagy az ebtartó ellen indított büntető- vagy szabálysértési eljárás során
az állatot jogerős határozattal elkobozzák.
Határidők:
A veszélyes eb a veszélyesnek minősítést követő 60 nap elteltével kizárólag a járási állategészségügyi hatóság által kiadott engedéllyel, az abban előírt tartási feltételek betartása
mellett, ivartalanítva és transzponderrel megjelölve tartható.
Az engedély kiadását az eb tulajdonosa vagy az ebtartó a tulajdonossal együtt kérheti, az eb
veszélyesnek nyilvánításáról szóló határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Benyújtandó dokumentumok:
A veszélyes eb tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelemnek (a továbbiakban: kérelem)
tartalmaznia kell:
a) az eb tulajdonosának nevét, címét,
b) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c) az eb tartási helyét (település, kerület, utca, házszám),
d) az eb tartási helyének leírását,
e) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét,
f) transzponderrel megjelölt eb esetén a transzponder sorszámát,
g) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját,
h) az eb egyéb egyedi jellemzőit.
A kérelemhez csatolni kell a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonostársainak, illetve
haszonélvezőjének hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az eb tartási helyéül szolgáló
ingatlan közös tulajdonban van, illetve haszonélvezettel terhelt.
Fizetési kötelezettség:
A veszélyes eb tartási engedélyének kiadásáért és a tartási engedély meghosszabbításáért az
alább meghatározott összegű díjat kell fizetni:
Tartás engedélyezése: 25 000 forint
A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása: 20 000 forint

Az igazgatási szolgáltatási díjat a hatósági eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetnie.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: díjtétel rendelet) 2. mellékletben
meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell
megfizetni.
A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás díjtétel rendelet 1.
melléklet szerinti megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
A díjat a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg
kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal
igazolni.
Amennyiben az ügyfél a díjat a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével
egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hatóság hiánypótlási felhívásának
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és a fizetési
megbízás közlemény rovatában a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is feltüntetni.
Kérelemre indult hatósági eljárásban a kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén az
igazgatási szolgáltatási díjat nem lehet visszatéríteni.
Amennyiben az ügyfél által előzetesen megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege és a
hatóság által az eljárás lezárásakor megállapított díj összege eltér, az eljáró hatóság
a) hivatalból köteles intézkedni a többletbefizetés visszatérítése iránt
b) az ügyfél által megfizetett díjat előlegként beszámítja és a díjköteles eljárást lezáró
döntésében kötelezi az ügyfelet a különbözet 15 napon belüli megfizetésére.
Eljáró szerv:
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt
állatvédelmi hatóság.
Felettes szerv :
Megyei Kormányhivatal
Jogorvoslat:
A határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat
közlésétől számított harminc napon belül kell a határozatot hozó hatósághoz benyújtani.

Egyéb információk:
Kormányhivatalok elérhetőségei: https://www.kormanyhivatal.hu/hu
Ügyleírás készítésének ideje: 2020.11.23.

Vonatkozó jogszabályok:
41/2010. Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
Tárgyszavak:
veszélyes eb, veszélyes kutya, állatvédelem, állattartás

