
Téglás Városi Önkormányzat 
EBRENDÉSZETI TELEP SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
 

I. fejezet 
Az Ebrendészeti Telep jogállása és rendeltetése 

 
Az Ebrendészeti Telep (továbbiakban: Telep) a Téglási Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) és a Hajdúnánási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.) szakfelügyelete alá 
tartozó állategészségügyi létesítmény, amely állategészségügyi feladatait és 
szolgáltatásait Téglás közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel látja el.  
 
A Telep működése során: 
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 
- a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével 

kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) 
Korm. rendelet,  

- az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, 
valamint  

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet,  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 
továbbá  

- a veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 
vonatkozó rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni. 
 

1. A Telep üzemeltetője: Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth 
utca 61.) 

 
2. A Telep címe: Téglás, külterület 074/11 hrsz.  

Levelezési címe: 4243 Téglás, Kossuth utca 61. 
 

3. A jegyző felelős a Telep jogszabályoknak megfelelő működéséért, engedélyek 
beszerzéséért. A Telep működésével kapcsolatos szabályzatok kiadásáért és 
folyamatosan aktualizálásáért. Biztosítja a Telep működtetéséhez szükséges 
tárgyi-, és személyi feltételeket. Kapcsolatot tart az állategészségügyi 
hatósággal és a Telep tevékenységében érintett állami-, és társadalmi 
szervezetekkel, állatvédő szervekkel.   

 
4. A Jegyző a Telep üzemeltetését és az ebrendészettel kapcsolatos feladatok 

ellátását a Hivatal belső szervezeti egységével, illetve külsős – megbízási 
szerződéssel foglalkoztatott – ebrendésszel (a továbbiakban: ebrendész) látja el. 

 
5. A Telep vezetője Veres Miklós a Téglási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 

Településüzemeltetési Irodájának vezetője. 
 



6. Ebrendész: a Téglási Város Önkormányzatával szerződéses jogviszonyban álló 
ebrendész: Tóth Imre (elérhetősége: 0620/2988498), Hegedüs Gábor 
(elérhetősége: 0620/5600998) 
 

7. A Telepen az állatorvosi teendőket a település területi ellátási kötelezettséggel 
működő állatorvos látja el: Dr. Kecskés Lajos (elérhetősége: 06-20/945-5846) 

 
 

II. fejezet 
A Telep vezetését, ellátását végzők feladatai 

 
1. A Telep vezetőjének a feladatai: 
1.1. tartja a kapcsolatot a Telepet ellátó állatorvossal, valamint értesíti őt a telepre 
kerülő ebekről, 
1.2. a Telep munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatának, a védőruházat és felszerelés 
alkalmazási szabályainak kidolgozása és alkalmazása, 
1.3. az észlelt kóbor ebekről beérkezett bejelentéseket továbbítja az ebrendész felé az 
eb befogása és Telepre szállítása érdekében, 
1.4. biztosítja a Telepen a szükséges karbantartási- javítási munkálatok elvégzését, a 
szükséges eszköz- és anyag beszerzést, 
1.5. folyamatosan ellenőrzi az ebrendész munkáját, 
1.6. ellenőrzi az állatok elhelyezését, ellátását, az ebrendész napi tevékenységének 
ellátását, 
1.7. a Telep működéséről, az ebrendészeti tevékenység folytatásával kapcsolatban 
teljeskörű tájékoztatást ad az ebrendész részére, 
1.8. ellenőrzi az előirt nyilvántartások szakszerű és naprakész vezetését, 
1.9. nyilvántartást vezet az anyagkészletről és azok felhasználásáról, 
1.10. megköveteli és ellenőrzi az ebrendész védőfelszerelésének használatát, 
1.11. intézkedéseket tesz a befogott eb tulajdonosának felkutatása iránt, ennek 
hiányában az örökbefogadás vagy az állat életének megengedett módon történő 
kioltásának megszervezésére és lebonyolítására. 
 
2. Az állatorvos feladatai: 
2.1. a Telepre került ebek vizsgálata és kezelése, 
2.2. megszervezi az állatbetegségek, fertőzések megelőzéséhez, gyógyításához 
szükséges intézkedéseket, 
2.3. szaktanácsadás az állat tartásával, gyógyításával es az egyéb állatorvosi 
tevékenységgel kapcsolatban, 
2.4. ellenőrzi az ebek Telepen történő elhelyezését és gondozását, 
2.5. biztosítja a beteg vagy a betegségre gyanús állatok megfigyelését 
2.6. dokumentáltan nyilvántartja a Telepen lévő ebek egészségügyi állapotát, az 
állatokon történő beavatkozásokat és felhasznált gyógyszereket, anyagokat, 
2.7. védő- és egyéb oltások beadása az állatnak, 
2.8. az állatból vér-, vagy más minták vétele; 
2.9. az ebek megfigyelése és exterminációja,  
2.10. az állat gyógykezelésére szolgáló gyógyszerek, anyagok rendelése, 
2.11. az elhullott állat vizsgálata és az ahhoz szükséges bonceszközök biztosítása, 
2.12. rendszeres munkavédelmi és állatvédelmi oktatás tartása az ebrendész számára, 



2.13. együttműködés az ellenőrző állategészségügyi hatósággal, kötelező 
adatszolgáltatás, együttműködés egyéb szervekkel (Hivatal, Járási Népegészségügyi 
Intézet, Rendőrség), 
2.14. a Hivatallal együttműködve dönt az ebek életének megengedett módon történő 
kioltásáról, gondoskodik annak aggálymentes végrehajtásáról (állatvédelmi 
szempontból), 
2.15. a Telepen megfigyelés közben veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért 
elaltatott ebek tetemeit vizsgálat céljából kísérőirattal együtt megküldi a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal illetékes szervének, 
2.16. felkészíti az ebeket örökbefogadásra (transzponder beültetése, védőoltás beadása 
- kötelező védőoltás a veszettség elleni védőoltás), 
2.17. az V. fejezetben rögzített vonatkozó feladatok ellátása, a fejezetben rögzített 
szabályok 
betartásával. 
 
3. Az ebrendész feladatai: 
3.1. Gondoskodik a Telepen lévő állatok előírásoknak megfelelő elhelyezéséről, 
rendszeres gondozásáról, élelmezéséről (etetés, friss vízzel való ellátás), egészségük 
megóvásáról, ápolásáról, a kifutók, kennelek tisztításáról. 
3.2. A 41/1997 (V. 28.) rendelet szerint az állatok etetésére csak olyan takarmányt 
szabad felhasználni, amely az állat, illetőleg közvetve az ember egészségét nem 
veszélyezteti. Itatásra lehetőleg ivóvíz minőségű vizet kell használni. A felhasznált víz 
minőségéről a kutak, a vezetékek, az itató berendezések karbantartásáról, 
fertőtlenítéséről, a felesleges víz elvezetéséről a tulajdonos vagy az üzemeltető köteles 
gondoskodni. 
3.3. Gondoskodik Téglás belterületén a kóbor ebek befogásáról lakossági bejelentések, 
jelzések alapján az V. fejezetben rögzítettek szerint. 
- sikertelen befogás esetén az adott területet és annak környékét ellenőrzés alatt 

tartja és amennyiben ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, ezt 
azonnal jelzi a Polgármesteri Hivatal felé annak érdekében, hogy az ebtartási 
jogszabályok megszegőivel szemben a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben 
járjon el, 

- haladéktalanul megkísérli a közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde), 
közforgalmú utak, terek környékén kóborló ebek befogását és a kísérletet 
mindaddig folytatja, amíg az eredményre nem vezet, 

- üzemi területeken a kóbor ebek befogását akkor kísérli meg, ha az adott terület 
tulajdonosa azt írásban – sürgős esetben telefonon vagy e-mailben – kéri és egyben 
kötelezettséget vállal a munkavégzés feltételeinek biztosítására, 

- magánterületre csak a tulajdonos engedélyével vagy hatósági határozat birtokában 
léphet. 

3.4. Ellátja az V. fejezetben rögzített feladatokat, a fejezetben rögzített szabályok 
betartásával. 
3.5. Biztosítja munkaidőben a Telep biztonságát. 
3.6. A Hivatal tulajdonát képező, de személyi használatra kiadott és átvett technikai 
eszközért és azok állagának megőrzéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
3.7. Ellátja a munka, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint 
betartja a Működési Szabályzatot és a humán- és állategészségügyi előírásokat. 
3.8. Rendet és tisztaságot tart a Telepen és annak környezetén. 



3.9. Az Ebrendészeti Telepen levő eszközök, berendezési tárgyak meghibásodását 
figyelemmel kíséri és jelzi a Telep vezetőjének, valamint gondoskodik a Telepen 
elhelyezett állatok biztonságáról, az anyagi javak megőrzéséről, takarékos és 
szakszerű használatáról. 
3.10. Ellátja a Telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, 
naprakészen vezeti az előirt nyomtatványokat. 
3.11. Nyilvántartást vezet a Telepen elhelyezett minden állatról, melyet azonnal, 
naprakészen állít ki és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és eseményeket 
folyamatosan feltünteti. 
3.12. Az általa használt vegyszereket szabályszerűen tárolja és használja. 
3.13. Adatokat szolgáltat a jelentések, beszámolók elkészítéséhez. 
3.14. Nyilvántartást vezet a kennelek takarításáról, fertőtlenítéséről. 
3.15. Jó gazda magatartás tekintetében az adott eb fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondoskodik, figyelemmel kíséri az eb korára, nemére és 
élettani állapotára is; továbbá az ebeket naponta legalább egy alkalommal ellenőrzi és 
megeteti. Amennyiben az állat egészségügyi állapota indokolja, a megfelelő kezelés 
érdekében haladéktalanul értesíti az állatorvost, illetve a Hivatalt. 
3.16. A Telepre szállított ebeket úgy tartja, hogy a lakosság részéről ne érkezzen 
panasz, illetve az állat szenvedését ne okozza. 
3.17. Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító ebeket elkülönítetten tartja, 
valamint a beteg ebeket az állatorvos által előírt ideig elkülönítetten tartja. 
3.18. A mozgásban bármilyen módon korlátozott eb számára biztosítja a zavartalan 
pihenés és sérülésmentes mozgás lehetőségét, valamint az állat szükségleteit kielégítő, 
megfelelő mozgásteret. 
3.19. Biztosít olyan területet, illetve létesítményt, ahol az állatok veszély esetén, 
valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben 
védelmet találnak. 
3.20. Az ebekről a Telepre kerülés sorrendjében folyamatosan nyilvántartást vezet a 
IV. fejezetben rögzített szempontoknak megfelelően, továbbá gondoskodik a 
keletkező iratok olyan módon történő tárolásáról, ami megelőzi az elveszést, sérülést, 
keveredést. 
3.21. a Téglási Polgármesteri Hivatal egyidejű értesítése mellett lehetőség szerint 
megkísérli a befogott ebek gazdáinak felkutatását és értesítését. Amennyiben a gazda 
jelentkezik, abban az esetben részére az ebet kiadja a tartási, illetve a szállítási 
költségek Hivatal részére történő megtérítése, valamint a kötelező oltás igazolása 
ellenében. 
3.22. Gondoskodik a megfigyelés alatt álló ebek külön ketrecben való tartásáról. 
3.23. Ismeretlen előéletű ebeket legalább 14 napig elkülönítetten tartja, elhelyezésüket, 
ellátásukat és őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítja. 
3.24. Közreműködik a Telepre bekerült ebek orvosi vizsgálatában (ide tartozik a 
szükség szerinti külső és belső parazitáktól való mentesítés, valamint a védőoltás 
beadása).  
3.25. Előkészíti az állatokat az oltásra vagy gyógykezelésre. 
3.26. Elvégzi az állatorvos szakmai utasítása alapján a fertőtlenítést. 
3.27. Ebzárlat idején a zárlat alatt álló területet köteles bejárni az illetékes állatorvos 
által megállapított időközökben és a gazdátlanul kóborló ebeket köteles befogni. 
3.28. Az új gazdák részére felvilágosítást, tájékoztatást ad a Telepen elhelyezett 
ebekről, azok elszállításáról. 



3.29. Az ebek kiegészítő takarmányozására szolgáló ételt beszerzi és etetésre előkészíti, 
a hatósági engedélyekben foglaltak szerint, továbbá a hatósági engedélyben foglaltak 
szerint gondoskodik annak szakszerű tárolásáról, megfelelő és takarékos 
felhasználásáról. 
3.30. Gondoskodik a veszélyes hulladékok megfelelő tárolásáról, ilyen hulladék 
keletkezését jelzi a Polgármesteri Hivatal érintett ügyintézője felé, hogy további 
intézkedéseket hozhassanak. 
 
 

III. fejezet 
Az állatok fogadásának, elhelyezésének és kiadásának rendje 

 
1. Az ebrendész a kapott jelzés alapján saját gépjárművel haladéktalanul kihelyezi az 
eb befogására alkalmas csapdát, illetve befogó eszközzel megkísérli a kóbor eb 
befogását és annak Telepre szállítását. A befogást és a szállítást az eb kíméletével kell 
végrehajtani úgy, hogy az állatnak ne okozzon fájdalmat vagy sérülést. A Telepen 3 
db  
kennel található, 2 db kisebb és 1 db nagyobb, amelyek elkülönítésre, illetve 
ideiglenes tartásra szolgálnak. 
A tulajdonos által leadott, illetve a tulajdonos ingatlanáról hatósági eljárásban 
elszállított ebek esetén a tulajdonosnak írásban kell nyilatkoznia arra vonatkozóan, 
hogy az állat tulajdonjogáról az átvételkor lemond, azzal kapcsolatosan semmiféle 
követelése nem lesz. Ha az állat nem rendelkezik transzponderrel vagy veszettség 
elleni védőoltással, akkor annak költségeit a tulajdonosnak kell megtérítenie. 
Amennyiben erre a tulajdonos anyagi, szociális körülményei miatt nem képes, a 
költségeket az önkormányzat viseli, azzal, hogy az örökbefogadó ezt megtéríti az 
önkormányzatnak. A gazdájuk által leadott, érvényes veszettség elleni oltással, és 
chippel ellátott állatok, a telepre bekerülés után azonnal örökbe fogadhatóak. 
2. A Telepre bekerült állatokat az állatorvossal 24 órán belül meg kell vizsgáltatni, a 
szükséges és indokolt gyógykezeléseket vele elvégeztetni. A bekerült ebeken külső 
fertőtlenítést kell végezni (jó idő esetén élősködő mentesítő permetezéssel, hideg 
időjárás esetén porral). 
3. Az állatorvos vagy az ebrendész segítségével meg kell győződni arról, hogy a 
Telepre bekerült ebeket ellátták-e transzponderrel (chip). 
4. A Téglási Polgármesteri Hivatal haladéktalanul nyilvántartásba veszi a Telepre 
bekerülő ebeket a Szabályzat IV. fejezetében meghatározott szempontoknak 
megfelelően, és azon naprakészen az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és 
eseményeket folyamatosan feltünteti. Továbbá intézkedéseket tesz a befogott eb 
tulajdonosának felkutatása iránt, ennek hiányában az örökbefogadás vagy az állat 
életének megengedett módon történő kioltásának megszervezésére és lebonyolítására. 
5. Az állatokat elkülönítetten kell elhelyezni, számozott ketrecekben, kennelekben. 
6. A megfigyelés alatt álló állatok csak külön kennelben tarthatók. 
7. Az állategészségügyi előírások alapján az ismeretlen előéletű ebet legalább 14 napig 
elkülönítetten kell tartani. 
8. Ismeretlen előéletű állat csak 14 napos megfigyelés kedvező eredményének 
megállapítása, valamint a szükséges védőoltások elvégzése, valamint az állatot 
azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő 
megjelölése után adható ki. Amennyiben az eb a telepen marad, a 14 nap elteltével 
kedvező eredmények esetén kerülhet át az elkülönítő kennelből a többi kennelbe. 



9. Gondoskodik az embert mart, veszettség szempontjából aggályos eb 14 napos 
megfigyeléséről, valamint az embert mart, veszettségre, veszettség fertőzöttségre 
gyanús eb 90 napos hatósági megfigyeléséről az állategészségügyi előírások 
betartásával. 
10. A 41/2010 (II.26.) rendelet tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra 
egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem 
minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hat hetes koráig. 
11. Amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem 

válik ismertté, gondoskodni kell az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt 

jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az 

elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét a befogástól számított 45. nap 

elteltével megengedett módon ki lehet oltani. 

12. Kölykök születése esetén minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen 

be kell oltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az 

első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként. Az oltási könyvet meg 

kell őrizni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak át kell adni. 

13. Az ebrendész a Telepen lévő ebek megfelelő ellátásáról, etetéséről, itatásáról 

köteles gondoskodni, továbbá köteles az ebek tartási helyét naponta kitakarítani, 

valamint az ebeket hetente, illetve szükség esetén élősködő mentesíteni permet vagy 

por segítségével. 

14. Az állatok kiadása előtt az ebrendész és az állatorvos köteles megállapítani, hogy 

megvannak-e a kiadás feltételei, valamint az eb tulajdonosát nyilatkoztatni kell a 

megfelelő tartásról és a költségek megfizetéséről. Az állatot örökbe fogadni csak 

szerződéssel lehet, melynek mintáját a szabályzat 2. melléklete tartalmazza. 

15. Az állatot kiadni az állat gazdájának, az állat új gazdájának, vagy állatmenhelynek, 

állatvédelmi szervezetnek lehet. 

16. Az eb kiadásával kapcsolatos adatokat a 3. melléklet tartalmazza. 

IV. fejezet 
A Telepen elhelyezett állatok nyilvántartása 

 
1. A Telepen elhelyezett ebekről – a Telepre kerülés sorrendjében – sorszámmal ellátott 
nyilvántartást kell azonnal, napra készen kiállítani, amelyen az állatokkal kapcsolatos 
jelentős adatokat, eseményeket minden esetben fel kell tüntetni. 
2. A rendszeresített nyilvántartási nyomtatvány adatait a 1. melléklet tartalmazza. 
3. A nyilvántartást a Telepen, és a Téglási Polgármesteri Hivatalban is vezetni kell, 
azt kérésre az ellenőrzést végző hatóság részére be kell mutatni. 
4. Az eb ismertető jegyeit és főbb jellemzőit az eb fotójával együtt – az eb gazdájához 
történő visszajuttatása, illetve örökbe adása elősegítése érdekében – közzé kell tenni a 
teglas.hu weblapon. 
 

V. fejezet 
A Telep működésének szabályai 

 
1. Téglás közigazgatási területén a kóbor ebek befogását a befogásra kiképzett 
ebrendész végzi a lakossági bejelentések, valamint az ebrendész észlelése alapján. 
 
2. Állategészségügyi feladatok: 



2.1. Téglás közigazgatási területén a kóbor ebek befogásával, gondozásával, őrzésével 
végső esetben ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása. 
2.2. Az embert mart, veszettség szempontjából aggályos eb 14 napos, valamint az 
embert mart, veszettségre vagy veszettség fertőzöttségre gyanús eb 90 napos hatósági 
megfigyelése. 
2.3. Téglás közigazgatási területén belül a közterületen elhullott ebtetemek begyűjtése, 
elszállítása, ártalmatlanná tételéről való gondoskodás. 
2.4. A hatóság által jogerősen elkobzott ebek elszállítása és átvétele. 
2.5. Az állatorvos által megállapított időközökben az ebzárlat alatt álló terület bejárása, 
és a tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása. 
 
3. Az állategészségügyi feladatok ellátásának szabályai: 
3.1. A bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni a lakossági bejelentések 
alapján történő befogásokat és ahhoz a bejelentőt együttműködésre kell felkérni. 
3.2. Sikertelen befogás esetén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt kell tartani és 
ha ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, ezt jelenteni szükséges a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézője felé. 
3.3. Közforgalmú utak, terek, közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde) környéken 
előforduló agresszív, kóbor ebek befogását haladéktalanul meg kell kísérelni és a 
kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg az eredményre nem vezet. 
3.4. Akkor kell megkísérelni az üzemi területen, és magánterületen a kóbor ebek 
befogását, ha azadott terület tulajdonosa (használója) azt írásban - sürgős esetben 
faxon, vagy telefonon – kéri és kötelezettséget vállal a munkavégzés feltételeinek 
biztosítására. 
3.5. Az állatok kíméletével kell végrehajtani a kóbor ebek befogását. 
3.6. 14 napig kell a befogott ebeket a Telepen tartani, elhelyezésüket, ellátásukat és 
őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel kell biztosítani (az állatok 
takarmányozása száraz 
táppal történik). 
3.7. A befogott ebek gazdáinak jelentkezése esetén részükre az ebet 14 napnál 
hamarabb is ki lehet adni a tartási költségek megtérítése (bruttó 15.240 Ft.), valamint 
kötelező oltás  
igazolása ellenében.  
Ha gazdájának nyilatkozata szerint az állat 365 napon belül nem részesült 
védőoltásban, abban az esetben az ebet veszettség ellen be kell oltani és féregtelenítő 
kezelésben kell részesíteni. 
Ha a befogott eb nincs ellátva elektronikus transzponderrel (bőr aláültetett mikrochip), 
de a tulajdonosa igazolja a tulajdonjogát, akkor a transzponder beültetés költségét is 
meg kell térítenie. 
3.8. A befogott ebekről nyilvántartást kell vezetni. 
3.9. A ki nem váltott ebekkel a Telep a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával 
szabadon rendelkezik, lehetőség szerint magánszemélyeknek, állatvédelmi 
szervezetnek, állatmenhelynek átadja. 
3.10. Az ebek tulajdonjogát csak akkor lehet átruházni, ha a felek írásbeli 
megállapodást kötnek, az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr 
aláültetett mikrochip) megjelölték, veszettség elleni védőoltásban részesült és ezzel 
egyidejűleg széles spektrumú féreghajtó szerrel kezelt, illetve ivartalanítva van vagy 
az örökbefogadó vállalja, hogy ivartalanítja az örökbefogadástól számított 30 napon 
belül és azt a műtétet végző állatorvos által kiállított igazolással igazolja az örökbeadó 



felé. Ennek hiányában a kutya nem adható ki.  
Kivételt képeznek, ez alól azok a kutyák melyeket más állatmenhely vagy állatvédelmi 
szervezet vesz át és nyilatkozik a kutya ez irányú további ellátásáról.  
3.11. A Telepen megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés alatt 
veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok hulláinak vizsgálatát a 
Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló állatorvos végzi el. 
3.12. A Telepre került állatok elaltatására 14 napon belül akkor kerülhet sor, ha az állat 
gyógyíthatatlan beteg, és a további életben tartás az állat számára tartós szenvedést 
okozna. 
3.13. Abban az esetben, ha a Telepen levő ebek száma eléri a maximális létszámot, és 
befogástól számított 45. napnál régebben a Telepen tartózkodik az állat, amely nem 
talált gazdára, továbbá egészségügyi okok miatt, az állatorvos döntése alapján 
elaltatásra kerülhet. 
3.14. Az elaltatásokat kizárólag az állatorvos végezheti. Az orvosnak gondoskodni kell 
arról, hogy az állat életének kioltása szakszerű gyorsasággal és a legkisebb 
szenvedéssel járjon.          Az állat nyilvántartó lapján rögzíteni kell az állatorvos 
döntésének okait, idejét. 
 
4. Takarítás, fertőtlenítés: 
4.1. A Telep takarítása az ebrendész feladata, aki az elvégzett takarítási, fertőtlenítési 
munkálatokat a takarítási naplóban dokumentálják. 
4.2. Az ebrendész a kennelek takarítását napi rendszerességgel végzi, amikor azok 
használatban vannak. 
4.3. A takarítás történhet a kennel padozatának szárazon tartásával, söpréssel, illetve 
szükségesetén vizes felmosással. 
4.4. Az ebek elszállítása után minden esetben, valamint évente legalább egyszer 
minden kennel esetében teljes körű takarítást és fertőtlenítést kell végezni. A 
fertőtlenítés a kennelek nagynyomású tisztítóval történő átmosása után 
klórmeszesfelszórással történik. A takarítás, fertőtlenítés során keletkező hulladékot 
műanyag zsákba gyűjtés után dögkútba helyezéssel vagy elégetéssel kell 
ártalmatlanná tenni. 
4.5. Használaton kívüli kennelek takarítása havi egy alkalommal, azok felseprésével, 
kötelező. 
4.6. A takarítás, fertőtlenítés elvégzését a „Takarítási és fertőtlenítési lapon” 
dokumentálja az ebrendész, amelyen feltünteti a kennel sorszámát, majd aláírásával 
igazolja azok takarításának, fertőtlenítésének elvégzését. 

 
VI. fejezet 

A Telep ügyfélfogadási rendje 
 
1. A Telep ügyfélfogadási ideje: A Telepre csak a Telep vezetőjével, vagy az 
ebrendésszel előre egyeztetett időpontban lehet belépni akkor, ha a Telepen van 
befogott, elhelyezett eb.  
2. A Telep munkaidőn kívüli ügyeleti szolgálatát az ügyeletes ebrendész látja el, amely 
kizárólag a rendőrség és mentők által jelzett veszélyes, illetve kóbor ebek befogására 
terjed ki. 
  



VII. fejezet 
Óvó, védő előírások 

 
1. Az ebrendész feladata értesíteni a munkáltatót / üzemeltetőt rendkívüli esemény 
bekövetkezése esetén. Haladéktalanul végrehajtja az ilyen esetekre előírt feladatokat 
(p1.: tűzoltók, mentők, rendőrség értesítése). 
2. Rendkívüli eseménynek számít minden olyan esemény, amely veszélyezteti a Telep 
zavartalan működését, az ügyfelek és a munkatársak életét és testi épségét, valamint a 
Telep anyagi javait és eszközeit, így különösen: 
- a tűz, robbanás és elemi csapás, 
- súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést, vagy halált okozó munkahelyi baleset, 
- a Telep alkalmazottját ért támadás vagy annak kísérlete, 
- az ügyfelet érő sérülést okozó baleset, 
- munkavégzés során okozott vagy elszenvedett közlekedési baleset. 
 
Téglás, 2022. július 01. 
         
 
 
         Szilágyi József László 
           jegyző  



1. melléklet 

 

Befogással kapcsolatos nyilvántartási lap 

Sorszám  

Az állat elhelyezésének helyszíne, 
kennelszám 

 

Faj, fajta megnevezése  

Neme, becsült életkora  

Ismertető jegyek  

Befogás körülményei és időpontja (év, 
hónap, nap) 

 

Befogást végző személy  

Befogás / találás helyszíne  

Microchip száma  

Megfigyelés kezdete, vége  

  

Egészségügyi ellenőrzést végző állatorvos 
neve 

 

Kapott oltások / gyógyszerek 
megnevezése 

 

Állat elhullásának ideje / oka  

Az állat kiadásának ideje / kiadás végző 
neve, aláírása 

 

Egyéb megjegyzés  

  
……………………………………………………………………… 

         Ebrendész aláírása 



2. melléklet 
 

ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött az állatot örökbe adó szervezet és az örökbefogadó között az alábbi feltételekkel: 

Az örökbe adó szervezet adatai: 

 

Téglás Város Polgármesteri Hivatala 

Cím: 4243 Téglás. Kossuth u. 61. 

Adószáma: 15375809-2-09 

 

Az örökbefogadó adatai:  

 

Név: 

……………………………………………………………………………………………… ..  

 

Személyi ig. szám:  ...................................................................................................................   

 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………  

 

Telefonszám: …………………………………………………………………………… .......  

 

Email cím: ………………………………………………………………………………… ...  

 

Az állat tartási helye, ha az eltér az örökbefogadó lakcímétől:  

 

 ..................................................................................................................................................  

Az örökbe fogadott állat adatai, leírása:  

 

Hívónév:  ..................................................................................................................................   

 

Faj:  ...........................................................................................................................................   

 

Fajta: .........................................................................................................................................  

 

Becsült születési idő:  ...............................................................................................................  

 

Szín:  .........................................................................................................................................   

 

Ivar:  .........................................................................................................................................  

 

Chipszám:  ................................................................................................................................  

 

Egyéb megjegyzés: ………………………………………………………………………… 

  



1. Az Örökbefogadó vállalja, hogy a transzponder beültetés, a veszettség elleni oltás és a 

féregtelenítés költségeit az örökbeadó számára 15 napon belül kifizeti. 

2. Az Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot örökbe fogadja, ellátásáról annak élete végéig 

felelősen, lelkiismeretesen gondoskodik. Kijelenti, hogy az állatot saját maga és közvetlen 

családja számára fogadja örökbe és a megadott címen tartja. 

Az Örökbefogadó vállalja, hogy az állatot nem adja el és nem is ajándékozza oda másik 

személynek. 

3. Az Örökbefogadó vállalja, hogy az örökbe fogadott állat ellátásáról a felelős állattartás és a 

vonatkozó jogszabályokban (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvényben (a továbbiakban: Ávtv.), valamint az annak végrehajtására kiadott, a kedvtelésből 

tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben  

(a továbbiakban: Korm. rendelet)) leírt követelményeknek megfelelően gondoskodik. 

4. Az Örökbefogadó vállalja, hogy az örökbe fogadott állatnak megfelelő táplálékot, élőhelyet, 

mozgásteret, rendszeres orvosi ellátást biztosít, tartósan nem köti meg, valamint az állat 

tartásával kapcsolatban felmerült összes költséget vállalja. 

5. Az Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot nem használja fel szaporítási vagy tenyésztési 

célra. Az Örökbefogadó vállalja továbbá, hogy az örökbe fogadott állatot legkésőbb 30 napon 

belül ivartalaníttatja, és a műtétet végző állatorvos által kiállított igazolást az Örökbeadó részére 

megküldi. 

6. Az Örökbefogadó vállalja, hogy eleget tesz minden jogszabályban előírt bejelentési és oltási 

kötelezettségének. 

7. Az Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, hogy az Örökbeadó megbízottja megtekintse az örökbe 

fogadott állat megfelelő tartási körülményeit az állat tartási helyén. Az Örökbefogadó elfogadja, 

hogy amennyiben az Örökbeadó megbízottja a látogatás során nem tartja elfogadhatónak az 

állat tartási körülményeit, akkor az Örökbeadó dönthet úgy, hogy az örökbefogadási szerződést 

felmondja, valamint az állatot visszaveszi gondozásába. 

8. Ha az állat eltűnne vagy váratlanul elpusztulna, az Örökbefogadó a tudomására jutása után 

haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíti az örökbe adó szervezetet. 

9. Az örökbe adó szervezet (hacsak az állat adataiban vagy állapotleírásában másképpen nem 

szerepel) az állatot egészségesen adja át az Örökbefogadónak. Az örökbe adó szervezet az állat 

állapotában később bekövetkező változásokért, az esetlegesen kialakuló betegségekért nem 

vállal felelősséget. 

10. Az Örökbefogadó gondoskodik róla, hogy elérhetősége fel legyen tüntetve az állat 

nyakörvén vagy egy hozzákapcsolt bilétán. 

11. Az állat 2 hét próbaidő után kerül véglegesen az Örökbefogadó gondozásába. 

Alulírott Örökbefogadó tudomásul veszem, hogy a kutya tulajdonosaként az örökbe fogadás 

napjától a kutyáért korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozom, az Ávtv., valamint a 

Korm. rendelet által előírt kötelességeimmel és jogaimmal tisztában vagyok, a vonatkozó 

jogszabályokat betartom. 



Alulírott Örökbefogadó tudomásul veszem, hogy az itt feltüntetett személyes adataimat az 

Örökbeadó a jelen szerződéssel összefüggésben meghatározatlan ideig kezeli. Tudomásom van 

arról, hogy személyes adataim az Örökbeadó adatbázisába kerülnek, ahol azokat tárolják. Mind 

az adatok kezelése, mind azok tárolása kizárólag az örökbefogadás céljához kötötten valósul 

meg, az adatokat harmadik személynek az Örökbeadó nem adja ki sem kereskedelmi, sem 

kutatási célból, kivéve a személy azonosítására alkalmatlan, statisztikai célra történő 

adatszolgáltatást. 

Alulírott Örökbefogadó nyilatkozom, hogy közölt adataim megfelelnek a valóságnak, 

elolvastam, megértettem, magamra illetve az örökbe adó szervezetre nézve kötelező érvénnyel 

elfogadom az Örökbefogadási szerződést. 

 

 

Kelt: 

 

Örökbefogadó:     Az örökbeadó szervezet képviselője: 

 

Név:………………….……………   Név:…………………….………… 

 

Aláírás: …………………………...   Aláírás:…………………………… 

                 

  



 

3. melléklet 

 
Eb kiadásával kapcsolatos  

átadás-átvételi igazolás 
 
- az átvevő neve, címe: ……………………………………………………………...…………  

 

-    az átvevő adószáma (szervezet esetén): ……………………………………………………... 

 

- az állattartás helye:…………………………………………………………………………. 

 

- az állat egészségügyi állapota: ……………………………………………...……………… 

 

- az állat fajtája: ……………………………………………………………………………… 

 

- az állat neme: ………………………………………………………………………………. 

  

- az állat színe: ……………………………………………………………………………….. 

 

- az állat kora: ………………………………………………………………………………… 

 

- védőoltás(ok) megnevezése, időpontja, az oltási bizonyítvány(ok) nyilvántartási  

 

száma:……………………………………………………………………………….  

 

- azonosító elektronikus transzponder (bőr alá ültetett mikrochip) sorszáma:  

 

……………………………………………………………………………………….  

Az átvevő kötelezettség vállal arra vonatkozóan, hogy: az állat tartásáról, élelmezéséről és 

elhelyezéséről állategészségügyi és állatvédelmi szabályoknak megfelelően (biológiai 

szükségleteknek megfelelően) gondoskodik és eleget tesz az örökbefogadási szerződésben 

foglaltaknak.        

  Átadó               Átvevő 

 

Név: ………………..……….…….   Név: ………………………………… 

 

Szervezet: ………………………....   Szervezet: …………………………... 

 

 

Aláírás: ……………………………   Aláírás: ……………………………… 

 

Kelt: Téglás, 20... …………………………… 

 


