
Tisztelt Ebtartók! 
 

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 2013. január 1.-étől négy hónaposnál 

idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, és a 

transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző 

magánállatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti 

adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos 

elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. 

A vonatkozó jogszabályok a tájékoztató végén találhatóak.  

 

A fentiekre való tekintettel Kecskéden kiszállási díj nélkül 3500 Ft-ért végzem 

el, háznál az ebek mikrochippel való megjelölését, mely összeg tartalmazza az 

állat vizsgálatát, mikrochip és beültetés, valamint az adatbázisban való 

rögzítésének, az esetleges komplikációk ellátásának állatorvosi költségét is.  

2012. december 17.-21.-ig, valamint 2013. január 5.-én és 19.-én 

szombatonként egész nap rendelkezésre állok Kecskéden, egyéb napokon 

időpont egyeztetés után. 

Azon tulajdonosok számára, akik az éves összevezetéses eboltásra szokták 

hozni a kutyusaikat, némi könnyebbséggel tudok szolgálni  a regisztráció 

ideje a töredéke lesz a szokásos adatfelvételnek!  

 

 

       Dr Bagócs Andrea 

        állatorvos 
 

Időpont egyeztetés: +3620/9384-111, +3670/4363317 

 

 
 

 
A jogszabály teljes szövege megtalálható: 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes állatvédelmi 

tárgyú kormányrendeletek módosításáról A rendelet 2012.07.01-től hatályos, de egyes rendelkezései 

csak 2013.01.01-től. A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. Rendelete egyes állatvédelmi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról (11) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következõ 

(10)–(12) bekezdésekkel egészül ki: (10) Négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel 

megjelölve tartható. (11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyzõ és a kerületi hivatal 

ellenõrzi. (12) A négy hónaposnál idõsebb transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ és a 

magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé. 

5. Záró rendelkezések 13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 

kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba. (2) A 6. § (11) bekezdése 2013. január 1-
jén lép hatályba.  (3) A 10. § (10) és (11) bekezdése, valamint a 11. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén 

lép hatályba. 
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