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Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
Hatályát veszette 2013. július 1-től. 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

74/2009.(XI.19.) 
önkormányzati rendelete 

 
az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának biztosításáról 

 
 
Az ebek egyedi azonosítására alkalmas korszerű eljárás bevezetése érdekében Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja: 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartott ebek 
tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki. 
 
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

1. ebtartó: az eb tulajdonjogával rendelkező, vagy az eb felügyeletét ellátó személy, aki 
a tulajdonában álló, használatában levő kaposvári ingatlanon vagy épületben ebet 
tart. 
 

2. biztonságos egyedi azonosítás: mikrochippel történő megjelölés. Az elektronikus 
azonosító rendszer (mikrochip, transzponder) meghatározott, rögzített és 
elektronikusan tárolt adatok ebhez való kapcsolására szolgál. 

 
3. megbízott állatorvos: az az állatorvos, aki a Magyar Állatorvosi Kamara által 

kiállított, érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 
 

4. mikrochip: külön szabvány szerinti1 elektronikus azonosító rendszer, mely az állat 
szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas. 
 

 
3. § 

 
(1) Minden eb tartós, biztonságos, egyedi azonosíthatóságát az ebtartó az eb 3 hónapos 

életkorának betöltése után, legkésőbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig köteles 
mikrochip behelyezésével biztosítani. 

 
(2) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes európai 

állatútlevél kiváltása miatt vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével korábban 
egyedileg már megjelölték, úgy a tulajdonos legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé 
váló veszettség elleni védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes megjelöléséről 

                                                 
1
 11784 ISO,vagy 11785 ISO 
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köteles a megbízott állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat rendelkezésre 
bocsátani. 
 
 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltnál idősebb állatot, ha beültetett chippel még nem 
rendelkezik, az új ebtartó a tartás megkezdését (az állat hozzá kerülését) követő 30 
napon belül köteles chippel ellátni. 

 
(4) A mikrochipnek az ebekbe történő beültetését kizárólag a megbízott állatorvos 

végezheti. 
 

(5) Az állattartó a chippel ellátott eb adatait köteles a Magyar Állatorvosi Kamara által 
működtetett nyilvántartó rendszerben regisztráltatni. A regisztrációt a megbízott 
állatorvos végzi. A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni. 

 
 

4. § 
 
A város közterületein csak az e rendeletben meghatározott egyedi azonosítóval ellátott ebet 
lehet sétáltatni. A közterület-felügyelet ellenőrizheti, hogy a közterületen sétáltatott eb egyedi 
azonosítóval meg van-e jelölve. 
 

II.  Adatkezelés 
 

5. § 
 

(1) Az e rendelet alkalmazása során felmerült adatok rögzítésére, kezelésére és 
továbbítására a megbízott állatorvos és a jegyző rendelkezik jogosultsággal. 
 

(2) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 
a.) az ebtulajdonos adatai (név, lakcíme); 
b.) az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, neve; 
c.) az eb tartós egyedi azonosíthatóságának (mikrochip) adatai; 
d.) az eb egyedi jellemzői (leírása, tartási helye); 
e.) a nyilvántartásba vétel időpontja; 
f.) a veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontja. 

 
 

(3) Az adatkezelő a kezelt adatokat az alábbi feladatok ellátásához használja fel: 
a.) kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok határidőben történő elvégzésének az 

ellenőrzése; 
b.) az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartó számára; 
c.) a szabálysértő állattartók azonosítása; 
d.) állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás; 
e.) veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása, kiemelten a 

kutyatámadások esetét. 
 

(4) A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése a személyi 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvényben foglaltak szerint történik. 
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(5) A mikrochippel megjelölt állatok adatainak, valamint az ebek veszettség elleni 
védőoltására vonatkozó adatok nyilvántartása érdekében az Önkormányzat e 
rendeletben foglaltak szerint együttműködik a Magyar Állatorvosi Kamarával. 

 
 

III. Vegyes és záró rendelkezések 
 

6. § 
 

 
      Az ebek egyedi azonosításával kapcsolatos kötelezés a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

7. § 
 

(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, a (2) bekezdésében foglalt kivétellel. 
 

(2) A rendelet 4. §-a 2011. január 1. napján lép hatályba. 
 

(3) A 2010. január 1. előtt született ebek tartós, egyedi azonosíthatóságáról, az ebtartó 
legkésőbb a 2010. év során esedékes veszettség elleni védőoltás során, mikrochip 
behelyeztetésével köteles gondoskodni. 
 

 
 
K a p o s v á r, 2009. november 19. 
 
 
 
 

  Szita Károly                    Dr. Kéki Zoltán  
          polgármester       címzetes főjegyző   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


