2013-tól kötelező a kutya chipes megjelölése
Ez év elejétől a négy hónaposnál idősebb kutyák csak elektronikus chippel megjelölve
tarthatóak - hívja fel a kutyatartók figyelmét a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).
2013. január 1-jétől már hatályos a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló kormányrendelet módosítása, amely az európai elvárásoknak megfelelően előírja a négy
hónaposnál idősebb kutyák megjelölését.
Az egyedi azonosítóval még nem rendelkező állatok gazdáinak január elsejéig kell
elvégeztetniük az állatorvosi beavatkozást. Ennek során egy rizsszem méretű elektronikus
szerkezetet ültetnek a kutya nyakába. Az oltáshoz hasonló, pár perces művelet lehetővé teszi a
kutyák azonosítását. Így megkönnyíti a kutyák nyilvántartását, könnyebb lesz az elveszett,
ellopott állatok nyomára bukkanni, és ezzel csökkenhet a kóbor kutyák száma, valamint
könnyebb lesz a kutyák számának meghatározása is az országban.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, hogy a chip beültetéséért
legfeljebb 3500 forintot lehet kérni az állat gazdájától. Ez az összeg magában foglalja a
chip és a beültetés díját, valamint a regisztrációt az országos eb-adatbázisba. A rendelet
betartását a jegyző és az állategészségügyi hatóság ellenőrzi - olvasható a közleményben.
A jogszabály előírja, hogy minden állatorvosnak ellenőriznie kell azt, hogy a hozzá bekerülő,
korábban még nem látott kutyák rendelkeznek-e mikrochippel; amennyiben nem, ezt fel kell
ajánlania az állat tulajdonosának. Ha ehhez az állat gazdája nem járul hozzá, úgy az
állatorvosnak a rendelet szerint ezt minden esetben jelentenie kell a kerületi Főállatorvosi
Hivatalban. A bejelentés függvényében a hivatal felszólítja az állattartót, hogy tegyen eleget
kötelezettségének, amennyiben ez nem történik meg, úgy felelősségre vonható,
megbírságolható. A mikrochipet egy speciálisan a beültetéséhez kialakított fecskendőben,
steril csomagolásban csak állatorvos vásárolhatja meg, mert beültetésére kizárólag a kamara
engedélyével rendelkező állatorvos jogosult. A csomag tartalmazza a chiphez tartozó matricát
is, amely az eb oltási könyvébe, útlevelébe vagy a regisztrációs adatlapjára is felkerül. A
művelet előtt a behelyezendő mikrochip azonosító számát leolvasó készülékkel ellenőrzi az
orvos. Ezután elvégzi az állat azonosítását - amennyiben először találkozik vele - faj, fajta,
ivar, szín, életkor besorolás szerint. Ezt követően megvizsgálja az állatot, majd meggyőződik
arról, hogy korábban megjelölték-e már chippel. Miután a transzpondert sikeresen bejuttatta a
bőr alá, ismételten le kell ellenőriznie a leolvasó készülékkel, hogy működik-e a mikrochip.
A chip az állatok azonosítását könnyítené meg, hiszen ha minden kutyát ellátnak egy ilyen
azonosító chippel, akkor az elszökött állatokat napokon belül vissza tudják juttatni az eredeti
gazdihoz. Emellett a chipek segítségével pontos nyilvántartás készülhet az országban élő
összes kutyáról. Az ebek számára eddig is kötelező volt bizonyos esetekben a chip. Például az
Európai Unióban a kutyák gazdival történő utazásához vagy kereskedelméhez az állatútlevél
mellett elengedhetetlen a chip megléte is.
A felelős állattartás olyan anyagi terheket jelent a gazdáknak havonta (például élelmezés),
amely mellett a mikrochip egyszeri behelyezése nagyságrendileg nem magas, ezen felül a
transzponderrel kapcsolatos további költség nem terheli az állattartót. Temesváry Kriszta, a
Felelős Állatbarátok Közhasznú Egyesületének elnöke elmondta, hogy üdvözlik az új
módosítást, mert ezzel elkerülhető lesz, hogy szaporodjon a felelőtlenül kitett kutyák száma.
Az állatvédők becslése szerint ma nagyjából 1,5 millióra tehető a Magyarországon élő ebek
száma, ebből csaknem százezer kóborol gazdátlanul az utcákon.

Jogszabály kivonat:

3. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet módosítása.
6.§ (1)-(10)
(11) A 41/2012.(II.26.) Korm. rendelet 17/B.§- a a következő (10)-(12) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést
tenni a kerületi hivatal felé.”

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. Rendelet módosítása
1.

§ (1) Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1989.(XII.31.) Korm. Rendelet ( a továbbiakban:244/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet)

2-4. § (1) A bírság alapösszege tizenötezer forint.

