
Veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az eb tartási helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

 az eb tulajdonosának neve, címe 

 az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus 

levélcímét, 

 az eb tartási helyét (település, kerület, utca, házszám), 

 az eb tartási helyének leírását 

 az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét, 

 transzponderrel megjelölt eb esetén a transzponder sorszámát 

 ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját 

 az eb egyéb egyedi jellemzőit 

 

Becsatolandó irat: a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonostársainak, illetve 

haszonélvezőjének hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az eb tartási helyéül szolgáló 

ingatlan közös tulajdonban van, illetve haszonélvezettel terhelt. 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: 25.000.- Ft 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok: A veszélyes eb a veszélyesnek minősítést követő 60 nap 

elteltével kizárólag a járási állat-egészségügyi 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. 

 

Az engedély akkor adható ki, ha az ebtartó  a tizennyolcadik életévét betöltötte és 

cselekvőképes. 

https://epapir.gov.hu/


 

A veszélyes eb olyan megfelelően zárt, bekerített vagy elkerített helyen tartható, 

amely megakadályozza az ebnek a közterületre vagy szomszédos magánterületre 

történő, felügyelet nélküli kijutását, továbbá, hogy az eb embernek vagy állatnak 

sérülést okozzon. 

 

Az állatvédelmi hatóság elrendeli a veszélyes eb életének kioltását, amennyiben a 

veszélyesnek minősítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem 

kérelmezik az eb tartásának engedélyezését vagy a tartási engedélyében 

meghatározott biztonságos tartási feltételek az engedélyben előírt határidőig, de 

legkésőbb az engedély kiadásától számított 30. napig nem teljesülnek, 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem és a becsatolt iratok vizsgálata  

2. Engedély kiadása határidő meghatározásával 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010.(II.26.)Korm. rendelet 

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

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 Ákr. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 

2.Közérdekű bejelentés vizsgálata 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A közérdekű bejelentés tárgya szerint illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Bejelentés kötelező tartalmi elemei: nincs 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: nincs 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely a szükséges mértékben a bejelentő értesítése 

mellett meghosszabbítható.  

 



Eljárás megindításának módja: A közérdekű bejelentés történhet szóban, postán, 

elektronikusan vagy személyesen az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán vagy a NÉBIH zöldszámán. 

 

A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a 

közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja. 

 

Eljárási szabályok: A bejelentést követően a közérdekű bejelentést a hatóság 

megvizsgálja. ha a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették 

meg, a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság 

az eljárásra jogosult szervhez átteszi, a közérdekű bejelentő egyidejű tájékoztatása 

mellett. Az eljárásra jogosult szerv a bejelentést megvizsgálja, amennyiben a 

bejelentés anonim módon történt a hatóság dönt, hogy a közérdekű bejelentést 

mellőzi vagy kivizsgálja. 

 

Ha a hatóság a közérdekű bejelentés kivizsgálása során szabálysértést állapít meg, 

hivatalból eljárást indít, gondoskodik a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő 

állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, a 

feltárt hibák okainak megszüntetéséről. 

 

A kivizsgálást követően az eljáró hatóság a bejelentőt haladéktalanul tájékoztatja - a 

minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak 

minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről, az 

indokok megjelölésével.   

 

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig 

tart, erről a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás 

meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. 

 

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a közérdekű bejelentés elintézéséről a közérdekű 

bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

Ügymenet:  

1. A bejelentés vizsgálata 

2. A közérdekű bejelentés kivizsgálása (hatósági ellenőrzés) 

3. A hatósági ellenőrzés eredményétől függően eljárás indítása 

4. Közérdekű bejelentő tájékoztatása  

 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. szóló 2008. évi XLVI. törvény 

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint egyes törvényi 

rendelkezések megállapításáról szóló 2013. évi CLXV. törvény ( Ptv.) 



 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény  

 a bejelentésben érintett tevékenységnek megfelelő ágazati jogszabályok 

 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: NÉBIH navigátor (mobil applikáció) 

 

Az ügyfél tájékoztatása a Ptv. alapján történik. 

 


