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Budapest Csepel XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI. 22.) Kt. számú rendelete (a 
továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § A R. 1.§-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) mikrochip: a 11784 ISO 

szabványnak vagy a 11785 ISO szabvány „A.” mellékletében foglaltaknak megfelelő 
elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az 
állat egyedi azonosítására alkalmas.” 

2.§ A R. 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) E rendelet hatálya 
kiterjed Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén (a 
továbbiakban: a kerületben) tartott, vagy ott tartózkodó állatokra és ezek tartóira.” 

3. § (1) A R 3. § (1) bekezdés a) helyébe az alábbi rendelkezés lép: „a) Fővárosi és Pest 
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság” 

(2) A R. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „c) vízügyi 
szakvéleményt igénylő ügyekben a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,” 

4. § A R. 9. §-a az alábbi (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki: „(6) Az ebtartó 
kötelezettsége 

a) az eb oltásáról szóló igazolást vagy az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség 
elleni védőoltás elvégeztetését ellenőrző kerületi főállatorvos vagy közterület-felügyelő, 
rendőr felszólítására bemutatni, illetve az eb tulajdonjogának átruházása esetén az új 
tulajdonosnak átadni; 

b) az eboltási könyv megrongálása, elvesztése esetén az utolsó veszettség elleni 
védőoltás beadását végző állatorvostól annak pótlását kérni; 

c) az eboltási könyvet minden kutyasétáltatás alkalmánál magánál tartani, azt a 
közterület-felügyelő, rendőr felszólítására bemutatni, ha az állat mikrochipes 
megjelöléssel rendelkezik, ebben az esetben tűrni az állatot azonosító tevékenységét. E 
rendelkezés alkalmazása szempontjából eboltási könyvvel egyenértékű okmány az ebnek 
a jogosult állatorvos által kiállított érvényes, egységes európai állatútlevele. 

d) az embert mart eb tartója, a marás megtörténtéről – a megmart személy adataival – 
az ebtartás helye szerint illetékes kerületi főállatorvost és az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat kerületi Intézetét haladéktalanul értesíteni, 

(7) Közterületen ebet etetni tilos.” 
5. § A R. az alábbi címmel, valamint 9/A. §-sal egészül ki: 
„Az ebek egyedi azonosítására vonatkozó szabályok 
9/A. § (1) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés jelenti.  
(2) Minden 2007. december 31. után született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az 

állat tulajdonosa/tartója az eb 3 hónapos életkorának betöltése után, legkésőbb az eb 6 
hónapos életkorának eléréséig köteles mikrochip behelyezésével biztosítani. 

(3) A 2007. december 31. előtt született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat 
tulajdonosa/tartója köteles legkésőbb az eb 2010. évben esedékessé váló veszettség elleni 
védőoltásának beadásáig, illetve beadásakor mikrochip behelyezésével biztosítani. 



 (4) 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 köteles a jogosult állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat 
rendelkezésre bocsátani. 

(5) A mikrochipnek az ebekbe történő beültetését kizárólag az arra jogosult állatorvos 
végezheti. 

(6) A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni.” 
6. § A R. az alábbi címmel és 9/B. §-sal egészül ki: 
„A macskatartásra vonatkozó különös szabályok 
9/B. § (1) Nem szabad macskát beengedni, bevinni, továbbá tartani illetve a macska 

bent tartózkodását tűrni: 
a) élelmiszert árusító helyiségben, vásárcsarnok, illetve piac területén, 
b) egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területén, valamint kegyeleti helyen, 
c) ügyfélforgalmat bonyolító középületben, 
d) uszodában, 
e) játszótéren, 
f) önkormányzati intézményekben. 
(2) Nem tartható és nem etethető macska lakóépület közös használatú helyiségében a 

tulajdonostársak beleegyezése nélkül.  
(3) A lakóépületekben szabadon élő macskák utáni köztisztaságért a tulajdonosi 

közösség felelős. 
(4) Közterületen macskát etetni tilos.” 
7.§ (1) A R 10. § (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „b) az ebet 

– nyakörvre vagy hámra csatolt – 2 méternél nem hosszabb pórázon kell vezetni” 
(2) A R. 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdés b) 

pontjában előírt szabályt ebfuttató helyeken nem kell alkalmazni. (A kijelölt és időközben 
kialakított ebfuttató helyeket a közterületek rendjéről és használatáról szóló 
25/2004.(V.18.) Kt. számú rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.)” 

8.§  A R. 11. §-a (1) bekezdéssel j) és k) pontokkal egészül ki:  
 „j) tiltott helyre macskát bevisz, illetve közterületen macskát etet,  
k) aki ebének tartós egyedi mikrochipes azonosítását a megjelölt határidőre nem végzi 

el” 
9. § (1) E rendelet 2007. november hó 30. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
   Tóth Mihály                          dr. Szeles Gábor 
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