
Ebek viselkedésében jártas szakértő nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:  

PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 

Főosztály, Állategészségügyi Osztály országos illetékességgel.  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőként az a személy járhat el, 

aki a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint 

bejelenti az állatvédelmi hatóságnak.  

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértői tevékenységet az folytathat, 

aki a tevékenység végzésére irányuló szándékát az állatvédelmi hatóságnak 

bejelentette, továbbá állatorvos doktori képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől 

számított legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy legalább tízéves 

szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

A bejelentésnek az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott 

adatokon túl tartalmaznia kell a kérelmező képzettségére vonatkozó információkat. 

A bejelentéshez csatolni kell a képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles 

másolatát, a szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló iratot, a szakmai működés 

részletes leírását tartalmazó iratot. 

A bejelentés – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a 

bejelentő természetes személyazonosító adatait, továbbá meg kell jelölni a bejelentő 

telefonos elérhetőségét, valamint elektronikus levélcímét. A bejelentés alapján az 

állatvédelmi hatóság nyilvántartásba veszi a szakértőt. A nyilvántartás tartalmazza – 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott adatokon túl – az ebek viselkedésének 

megítélésében jártas szakértők természetes személyazonosító adatait. Az 

állatvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi a szakértői névjegyzékben szereplő 

személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint elektronikus levélcímét.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi 

képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, 

jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre 

köteles, így kérelmét elektronikus úton, a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül 

köteles előterjeszteni. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: -  

Általánostól eltérő ügyintézési határidő: -  

Ügymenet rövid leírása:  

Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti. 

Veszélyes eb az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb. 

Az eljárásba be kell vonni az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőt. 



Veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, a 

jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és elektronikus 

azonosítóval megjelölve tartható. 

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőként az a személy járhat el, 

aki a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint 

bejelenti az állatvédelmi hatóságnak. A bejelentés alapján az állatvédelmi hatóság 

nyilvántartásba veszi a szakértőt. Az állatvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi a 

szakértői névjegyzékben szereplő személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint 

elektronikus levélcímét. 

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértői tevékenységet az folytathat, 

aki a tevékenység végzésére irányuló szándékát az állatvédelmi hatóságnak 

bejelentette, továbbá állatorvos doktori képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől 

számított legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy legalább tízéves 

szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

A bejelentésnek az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott 

adatokon túl tartalmaznia kell a kérelmező képzettségére vonatkozó információkat. 

A bejelentéshez csatolni kell a képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles 

másolatát, a szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló iratot, a szakmai működés 

részletes leírását tartalmazó iratot. 

Különös eljárási szabályok: -  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény  

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és védelméről szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet  

Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus program letöltése: -  

 

 


