Ebnyilvántartás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban
állatvédelmi törvény, Ávtv.) rendelkezik az ebek nyilvántartásának szabályairól. Az országos
nyilvántartás három pillére a mikrocsip (elektronikus transzponder), az adatrögzítést is végző
állatorvos, és az ebösszeírást végző önkormányzat.

1. Ebek Állami Nyilvántartása
Az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes települési (a fővárosban
a kerületi) önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez (a
jogszabály nem rendelkezik egységesen összehangolt országos akcióról, az önkormányzatok
maguk döntenek az időpontról). így törvényi felhatalmazás alapján jogosult kezelni az alábbi
adatokat:
a) az eb tulajdonosának nevét, címét,
b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c) az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét,
színét, hívónevét,
d) az eb tartási helyét,
e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató
állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató
állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai
bélyegzője számát,
h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát,
valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,
k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító
szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,
m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás
másolatát.
Az ebösszeírás során nyert adatokat az önkormányzat összeveti a központi adatokkal és
eltérés esetén adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének, az élelmiszerláncfelügyeleti szervnek (Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal, NÉBIH).
A NÉBIH biztosítja a c), h) és l) pont szerinti adatokhoz való nyilvános hozzáférést az állatba
ültetett mikrocsip sorszáma alapján. Jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása
érdekében a NÉBIH az ebnyilvántartáshoz hozzáférést biztosít a települési, fővárosban a
fővárosi kerületi és a fővárosi önkormányzat részére, így felhasználókként az önkormányzatok
rálátnak az adott településhez köthető ebek adataira, azonban azokat módosítani nem tudják.

2. Magyar Állatorvosi Kamara – PetVetData Nyilvántartás
A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi
szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) FM rendelet alapján - a szabályozást bevezette a
147/2004. (X.1.) FVM rendelet - a Magyar Állatorvosi Kamara (továbbiakban: MÁOK) köteles
gondoskodni a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó kiállított útlevelekben szereplő adatok
nyilvántartásba vételéről és az ehhez kapcsolódó elektronikus rendszerű központi
nyilvántartás létrehozásáról és működtetéséről, valamint a kedvtelésből tartott állat és
tulajdonosa nyilvántartásáról és visszakereshetőségéről.
A MÁOK ezen feladatainak teljesítésére már évekkel korábban létrehozta és működteti az ún.
Petvetdata elektronikus állatnyilvántartó rendszert, mely a mikrocsipes állatazonosítóval
és/vagy EU-s állatútlevéllel rendelkező kisállatok nyilvántartására szolgál.
Az állatvédelmi törvény szerint a NÉBIH kérésére a MÁOK köteles a nyilvántartott
ebekről adatot szolgáltatni. Az országos ebnyilvántartás működtetésének biztosítása
érdekében a NÉBIH által működtetett ebnyilvántartás a mikrocsippel megjelölt ebre vonatkozó
adatokat a MÁOK által kialakított Petvetdata rendszeren keresztül kapja. Az alkalmazásba az
adatokat nem a NÉBIH viszi be, hanem a szolgáltató állatorvosok a Petvetdata alkalmazáson
keresztül. A rendszerbe bevitt adatok egy közös szerverre kerülnek, és mind a Petvetdata
rendszer, mind a NÉBIH által vezetett nyilvántartás ezt a közös adatbázist használja.
Az oldalra adatokat bevinni és azokat részletesen lekérdezni, módosítani csak azok az
állatorvosok tudnak, akiknek ehhez belépési jogosultsága van.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm.rendelet szerint az eb mikrocsippel történő megjelölését követő 8 napon belül a
beavatkozást végző szolgáltató állatorvos köteles az állat adatait a transzponderrel megjelölt
ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban regisztrálni.
A törvény továbbá meghatározza, hogy a mikrocsippel rendelkező eb tartójának megváltozása
esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az
adatbázisban regisztráltatni. A tulajdonos személyének, illetve az eb tartási helyének
változása, vagy az állat pusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles
a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
Ha az állatba korábban már mikrocsipet ültettek be, az oldalon található nyilvános
keresőben lehet leellenőrizni. Ugyanígy bárki, belépés nélkül ellenőrizheti ebben a keresőben,
hogy az általa ismert azonosítóval rendelkező állat szerepel-e a nyilvántartott adatbázisban.
Amennyiben a keresés eredményes, akkor megjelennek az állat alapvető adatai (chipszáma,
neve, fajtája, faja). További adatokhoz (pl. a tulajdonos adatai) azonban csak az
oldalra belépési jogosultsággal rendelkező állatorvosok férhetnek hozzá.
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