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Az ebrendészeti telep és a települési állati eredetű melléktermék gyűjtőhely  

működési szabályzatának módosítása 
 
 

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei 
közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 

 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján az 
önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása, és a jegyző – mint 
állatvédelmi hatóság – feladata gondoskodni a befogott állat tulajdonjogának átruházásáról, illetve – ha ezt 
jogszabály kizárja vagy eredménytelen – az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelensége 
esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki 
lehet oltani. 
 
2022. január 1-jével hatályba lépett a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és 
elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet), mely számos kötelezettséget ró az érintettekre, közte 
önkormányzatunkra is.  
 
A teljesség igénye nélkül, ezek a következők: 
A rendelet 1. melléklete szabályozza az ebrendészeti telep működésének műszaki feltételeit, amelyek minden 
jogszabályi pontra történő kialakítása jelenleg is folyamatban van.  
A kóbor állat befogásakor legkésőbb 24 órán belül állatorvosi egészségügyi vizsgálatot kell végezni, és meg 
kell kezdeni a tulajdonos felkutatását. Az egészséges állatok befogadástól számított minimális tartási ideje 14 
napról 45 napra emelkedett, az állatokról részletes nyilvántartást kell vezetni és fel kell őket tüntetni a 
kötelezően létrehozandó honlapon is. 
 
Minden telepnek kötelező lesz sorszámozott, időrendi nyilvántartást vezetnie a befogott, illetve leadott állat 
fajáról, fajtájáról, ivaráról, koráról (vagy becsült koráról), ismertető jegyéről, egyedi azonosítójáról, 
immunizáltságáról, illetve befogásának körülményeiről. 
Minden állat mikrocsippel megjelölve, veszettség ellen beoltva, ivartalanítva vagy ivartalanításai 
kötelezettséggel, féreghajtóval kezelve, írásbeli megállapodással adható örökbe. A kóbor állat tulajdonosa 
köteles megtéríteni az ebrendészeti telepnek a befogással és az elhelyezéssel kapcsolatos költségeket, 
azonban a telep a nyilvántartásba vett állatvédő szervezettől, valamint állatmenhellyel szemben nem kérhet az 
állat befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költséget. Azonban itt fontos megjegyezni, hogy az 
önkormányzat az örökbefogadó javára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg. 
 
A rendelet meghatározza a minimális ellátási követelményeket, valamint a csoportos tartás szabályait is, mely 
értelmében kizárólag azonos ivarú, ivartalanított, egymással szemben agressziót nem mutató állatok 
kerülhetnek ugyanazon férőhelyre. 
 
A kóbor állat életét a befogástól számított 45. nap eltelte után kizárólag abban az esetben lehet kioltani, ha a 
tulajdonosa ismeretlennek minősül, az állatot nem fogadják örökbe és további tartását nyilvántartásba vett 
állatmenhely nem vállalja. 
 



 

 

 
A Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint: „Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység 
ellátását az önkormányzat, 
a) ha rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás 
keretében, illetve 
b) ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében 
biztosítja.” 

A Rendelet ugyanezen szakaszának (6) bekezdése kimondja, hogy „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
feladatellátás állatmenhellyel való megállapodás útján is teljesíthető.” 

Az ebrendészeti feladatokat önkormányzatunk 2016. óta a BÖKK Nonprofit Kft. útján látja el 
közszolgáltatói szerződéssel, illetve az Ebrendészeti Telep Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján. 

Az ebrendészeti telepnek 2022. július 1. napjától meg kell felelnie a Rendelet szerinti, az 
ebrendészeti telep működésére és a kóbor állatok elhelyezésére vonatkozó feltételeknek. Az új 
feltételek többségének jelenleg is megfelel az ebrendészeti telepünk, azonban van pár feladat, 
amelynek kivitelezése még folyamatban van.  

 
Mivel az ebrendészeti telep és a települési állati eredetű melléktermék gyűjtőhely szoros 

egységet képez és mindkét tevékenységet a BÖKK Nonprofit Kft. látja el, ezért ezen szabályzatok 
módosítását több szempontból is szükséges elvégezni.  
Az SZMSZ tervezetek ezen előterjesztés mellékletét képezik.   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést egyszerű többséggel {Mötv. 47.§ (2) bek. alapján} elfogadni 
szíveskedjen! 

Határozati javaslat 

Tárgy: Az ebrendészeti telep és a települési állati eredetű melléktermék gyűjtőhely működési 

szabályzatának módosítása 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékletében 

lévő Ebrendészeti Telep Szervezeti és Működési Szabályzatát és Települési Állati Eredetű Melléktermék 

Gyűjtőhely Működési Szabályzatát elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
 
Operatív felelős: Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző 
 
A határozatról értesül: 
- kivonattal:       1. Németh Balázs, polgármester 
  2. Patocskai Ibolya, jegyző   

3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető                    
4. Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző 
5. Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető, BÖKK Nonprofit Kft. 
 

Bácsalmás, 2022. június 16. 
 Németh Balázs 

 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. melléklet 

Bácsalmás Város Önkormányzata 
EBRENDÉSZETI TELEP SZERVEZETI ÉS  

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
tervezet 

 
I. fejezet 

Az Ebrendészeti Telep jogállása és rendeltetése 
 
Az Ebrendészeti Telep (a továbbiakban: Telep) Bácsalmás Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és a BKM KH Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19-21.) szakfelügyelete alá tartozó állategészségügyi létesítmény, 
amely állategészségügyi feladatait és szolgáltatásait Bácsalmás közigazgatási területére vonatkozó 
illetékességgel látja el. A Telep üzemeltetésével és az ebrendészettel kapcsolatos feladatok ellátásával 
Bácsalmás Város Önkormányzata a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.-t 
(a továbbiakban: BÖKK NKFT.) bízza meg. 
 
1. A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állategészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, a veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 
164/2008.(XII.20.) FVM rendelet, illetve a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és 
elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2022. (XII.27.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni. 

 
2. A Telep üzemeltetője: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
                                        székhely: 6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10. 
                    ügyvezető: Barta Tiborné Gáll Ágnes  
          E-mail: bartanekozszolg@gmail.com 
 
3. A Telep címe: 6430 Bácsalmás, Óalmás 1. 
 
4. A Telepen az üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban lévő állatorvos látja el az állatorvosi teendőket. 
 
5. A Telep kötelező rovar- és rágcsálóirtását Lehoczki János egyéni vállalkozó, egészségügyi gázmester 
(6500 Baja, Tanya II. körzet 15.) látja el. 
 
 

II. fejezet 
A Telepen ellátandó feladatok 

 
1. A Telep üzemeltetőjének a feladatai 

1.1. Felelős az Telep működéséért. 
1.2. Kapcsolatot tart az állategészségügyi hatóság és a Telep tevékenységében érintett állami és 
önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel. 
1.3. A Telep technológiai utasításának, munkaügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatának, a 
védőruházat és felszerelés alkalmazási szabályainak kidolgozása és alkalmazása. 
1.4. Kapcsolatot tart a Telepet ellátó állatorvossal. 
1.5. Gondoskodik a Telepen lévő állatok szakszerű, az előírásoknak megfelelő elhelyezéséről, rendszeres 
gondozásáról, ápolásáról, élelmezéséről és az ivóvízhez való folyamatos hozzáférés biztosításáról, 
egészségük megóvásáról, a ketrecek, kifutók, kennelek tisztántartásáról. 
1.6. Gondoskodik Bácsalmás belterületén a kóbor ebek befogásáról V. fejezetben rögzítettek szerint. 
1.7. A befogást követő 24 órán belül megkísérli a befogott ebek gazdáinak felkutatását és értesítését. 
1.8. Közreműködik a Telepre bekerült ebek orvosi vizsgálatában. 
1.9. Az új gazdák részére felvilágosítást, tájékoztatást ad a Telepen elhelyezett ebekről, azok            
elszállításáról. 
1.10. Ellátja a Telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, naprakészen vezeti az előirt 
nyomtatványokat, nyilvántartásokat. 
1.11. Ellátja az V. fejezetben rögzített feladatokat, a fejezetben rögzített szabályok betartásával. 
1.12. Ellátja a munka, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 
1.13. Fenntartja a Telep és környezetének rendjét, tisztaságát. 



 

 

 
1.14. A Telepen elhelyezett minden állatról nyilvántartást vezet, melyet azonnal, naprakészen állít ki és 
azon az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és eseményeket folyamatosan feltünteti. 
1.15. Gondoskodik az általa használt vegyszerek szabályszerű tárolásáról és felhasználásáról. 
1.16.Adatokat szolgáltat a jelentések, beszámolok elkészítéséhez. 

 
 
2. Az állatorvos feladatai: 

2.1. állatvizsgálat és kezelés, 
2.2. az állatbetegségek megelőzésére, gyógyítására szolgáló intézkedések megtétele, 
2.3. az állat tartásával, gyógyításával és az egyéb állatorvosi tevékenységgel összefüggő 

szaktanácsadás, 
2.4. az állatnak védő- és egyéb oltások beadása, 
2.5. az állatból vér-, vagy más minták vétele, 
2.6. az elhullott állat vizsgálata; bonceszközök biztosítása, 
2.7. az állat gyógykezelésére szolgáló szerek rendelése, 
2.8. eb megfigyelés és extermináció, 
2.9.   az állatok kiadásra való alkalmasságának megítélése, a kiadásra való felkészítés 

(transzponder           beültetése, veszettség elleni védőoltás és széles spektrumú féreghajtó szerrel 
történő kezelés), 

2.10. üzemeltető részére rendszeres, speciális munkavédelmi és állatvédelmi oktatás megtartása, 
2.11. együttműködés az ellenőrző állategészségügyi hatósággal, kötelező adatszolgáltatás, 
2.12. együttműködés egyéb szervekkel (önkormányzat, Járási Népegészségügyi Intézet, 

rendőrség), 
2.13. az V. fejezetben rögzített vonatkozó feladatok ellátása, a fejezetben rögzített szabályok 

betartásával. 
 

III. fejezet 
Az állatok fogadásának, elhelyezésének és kiadásának rendje 

 
 

1. Az üzemeltető a kapott jelzés alapján gépjárművel haladéktalanul kihelyezi az eb befogására alkalmas    
csapdát és/vagy befogó eszközzel megkísérli a kóbor eb befogását és annak Telepre szállítását. Az ebek 
elhelyezésére a telepen 4 db kennel található. 

2. A befogást és a szállítást az eb kíméletével kell végezni úgy, hogy az állatnak ne okozzon fájdalmat vagy 
sérülést.  

3. Az eb befogásakor azonnal ellenőrizni kell, hogy az állat rendelkezik-e transzponderrel. 
4. A Telepre bekerült ebeket sürgős esetben azonnal, de legkésőbb 24 órán belül meg kell vizsgáltatni az 

állatorvossal, a szükséges és indokolt gyógykezeléseket el kell vele végeztetni. 
5. Az üzemeltető haladéktalanul nyilvántartásba veszi a Telepre bekerülő ebeket. 
6. A veszettség szempontjából aggályos hatósági megfigyelés alatt álló állatok 14 napos időtartamra csak 

külön kennelben tarthatók, illetve a beteg állatok is elkülönítésre kerülnek a gyógyítás időtartamára, 
maximum 14 napra. 

7. Ismeretlen előéletű állat csak 14 napos megfigyelés kedvező eredményének megállapítása, valamint a 
szükséges védőoltások elvégzése és az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett 
mikrochip) történő megjelölése után örökbefogadási megállapodással (1. melléklet) adható ki. 

8. Az állatok kiadása előtt az üzemeltető és az állatorvos köteles megállapítani, hogy megvannak-e a kiadás 
feltételei. 

9. Az állatot kiadni az állat gazdájának, az állat új gazdájának, vagy állatmenhelynek, állatvédelmi 
szervezetnek lehet. 

10. A befogott ebet a Telep udvarán sem szabadban, sem megkötve nem lehet tartani. 
11. Az eb örökbefogadásával kapcsolatos nyomtatvány az 1. mellékletben található. 
 
 

IV. fejezet 
A Telepen elhelyezett állatok nyilvántartása 

 
1. A Telepen elhelyezett minden ebről - a Telepre kerülés sorrendjében - sorszámmal ellátott 
nyilvántartást kell azonnal, napra készen kiállítani, amelyen az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és 
eseményeket folyamatosan fel kell tüntetni. 
2. A befogott eb nyilvántartó lapját a 2. melléklet tartalmazza. 
3. A nyilvántartást a telepen kell vezetni, azt kérésre az ellenőrzést végző hatóság részére be kell 
mutatni. 
4. A nyilvántartó lap másolatát az eb fotójával együtt – az eb gazdájához történő visszajuttatása, illetve 
örökbe adása elősegítése érdekében – közzé kell tenni a Telep honlapján. 



 

 

 
 
 

V. fejezet 
A Telep működésének szabályai 

 
 
1. Állategészségügyi feladatok: 

1.1. Bácsalmás közigazgatási területén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, gondozásával, végső 
esetben ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása. 
1.2. Az állategészségügyi hatóság rendelkezésére az embert mart, veszettség szempontjából 
aggályos eb 14 napos, valamint az embert mart, veszettségre vagy veszettség fertőzöttségre gyanús 
eb 90 napos hatósági megfigyelése. 
1.3. Bácsalmás közigazgatási területén belül a közterületen elhullott kisállatok (kutya, macska) 
tetemek, begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanná tételéről való gondoskodás.  
1.4. A hatóság által jogerősen elkobzott állatok elszállítása, illetve átvétele. 
1.5. Ebzárlat idején - az állatorvos által megállapított időközökben - a zárlat alatt álló terület bejárása, 
és a tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása. 

 
2. Az állategészségügyi feladatok ellátásának szabályai: 

2.1. A lakossági bejelentések alapján történő befogásokat a lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni, és ahhoz a bejelentőt 
együttműködésre kell felkérni.  
2.2. Sikertelen befogás esetén a kóbor állat befogását 24 órán belül ismételten meg kell kísérelni, az 
adott területet fokozott ellenőrzés alatt kell tartani és amennyiben ingatlanról kijáró ebek által okozott 
problémáról van szó, ezt jelenteni szükséges az önkormányzat városüzemeltetési ügyintézője felé. 
2.3. Közintézmények (különösen iskola, óvoda, bölcsőde) 100 méteres körzetében, közforgalmú utak, 
terek környéken előforduló, vagy a lakosságra fenyegetést jelentő kóbor ebek befogását 
haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül meg kell kísérelni és a kísérletet mindaddig folytatni kell, 
amíg az eredményre nem vezet. 
2.4. Üzemi területen és magánterületen a kóbor ebek befogását akkor kell megkísérelni, ha az adott 
terület tulajdonosa (használója) azt írásban - sürgős esetben telefonon – kéri és egyben 
kötelezettséget vállal az együttműködésre és a munkavégzés feltételeinek biztosítására, vagy az állat 
befogását hatóság rendeli el. 
2.5. A kóbor ebek befogását az állatok kíméletével kell végrehajtani. 
2.6. A befogott ebek gazdáinak jelentkezése esetén részükre - a tartási költségek megtérítése, 
valamint kötelező oltás igazolása ellenében - az ebet ki kell adni. Amennyiben gazdájának 
nyilatkozata szerint az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban, az ebet veszettség ellen be 
kell oltani és féregtelenítő kezelésben kell részesíteni. 
2.7. A ki nem váltott ebekkel az üzemeltető a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával szabadon 
rendelkezik, ennek keretében lehetőség szerint magánszemélyeknek, állatmenhelynek, állatvédelmi 
szervezetnek átadja. 
2.8. Eb tulajdonjogát átruházni csak az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett 
mikrochip) történő megjelölése után lehet. 
2.9. A Telepen megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben veszettségre utaló 
tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok tetemeit az állatorvos vizsgálat céljából kísérőirattal együtt 
az állategészségügyi hatósághoz küldi.   
2.10. Az elkobzott eb a volt tulajdonosának nem adható vissza. 
2.11. Kóbor állat életét - bizonyos jogszabályi kivételekkel - a befogástól számított 45 napig tilos 
kioltani. A befogástól számított 45. nap elteltével is kizárólag bizonyos esetek fennállása esetén, a 
jogszabályban leírtak alapján lehetséges. 
2.12. Az eb elaltatásáról az üzemeltető az állatorvosi szakvélemény alapján dönt, az eb elaltatásáról 
az állatorvos gondoskodik. Az elaltatásokat kizárólag az állatorvos végezheti. Az állatorvos 
gondoskodik arról, hogy a hatályos jogi szabályozás figyelembevétele mellett az eb életének kioltása 
szakszerű gyorsasággal és a legkisebb szenvedéssel járjon. Az állatorvos döntésének okait, idejét az 
eb nyilvántartó lapján rögzíteni kell.  

 
3.  Az állatok etetése: 
  3.1.   Az ebek etetése naponta történik azonos időben, kizárólag száraztáppal.  

 3.2.   Vizet folyamatosan kell biztosítani az állatok számára.  
 3.3.   Az etetés-itatás egyedileg történik a kennelben a saját edényükből. 

 
4. Takarítás, fertőtlenítés: 

4.1. A Telep takarítása az üzemeltető feladata, aki az elvégzett takarítási, fertőtlenítési munkálatokról 
(3. melléklet) napi lebontású takarítási naplót köteles vezetni.  



 

 

 
4.2. Az üzemeltető a kennelek takarítását, amikor azok használatban vannak, napi rendszerességgel 
köteles elvégezni. 
4.3. A takarítás történhet a kennel padozatának szárazon tartásával, söpréssel, illetve szükség esetén 
vizes felmosással. 
4.4. Az ebek elszállítása után minden esetben a kennel teljes körű takarítása, fertőtlenítése történik. A 
fertőtlenítés a kennelek nagynyomású tisztítóval történő átmosása után klórmeszes felszórással 
történik. 
4.5. Használaton kívüli kennelek takarítása havi egy alkalommal, azok felseprésével, kötelező. 

 
 
5. Állati tetemek, állati eredetű melléktermékek ideiglenes tárolásának, trágya kezelésének és 
ártalmatlanításának módja: 

5.1.   A Települési Állati Eredetű Melléktermék Gyűjtőhely - amely működési szabályzattal rendelkezik -, a 
Telep melletti Bácsalmás külterület 04/5. helyrajzi számon található. Az állati tetemek, állati eredetű 
melléktermékek ártalmatlanná tételét az üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló, a 
tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltató (ATEV ZRt., Solt) végzi. A 
tetemek tárolása konténerben történik az elszállításig. 

5.2.  A Telepen keletkezett állati ürülék zárt trágyatárolóban kerül elhelyezésre a komposztáló telepre 
történő (ATEVSZOLG Zrt., Solt) elszállításig.  

 
 

VI. fejezet 
A Telep ügyfélfogadási rendje 

 
A Telep nyitvatartási ideje: Hétfő - Szombat: 06.00-10.00 

 
 

VII. fejezet 
Óvó, védő előírások 

 
1. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az üzemeltető haladéktalanul végrehajtja az ilyen 
esetekre előírt feladatokat (pl.: tűzoltók, mentők, rendőrség értesítése). 
2. Rendkívüli eseményt képez minden olyan esemény, amely a Telep zavartalan működését, a 
munkatársak és az ügyfelek életet és testi épségét, valamint a Telep anyagi javait és eszközeit veszélyezteti, 
így különösen: 
- a tűz, robbanás és elemi csapás, 
- súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést, vagy halált okozó munkahelyi baleset, 
- az ügyfelet érő sérülést okozó baleset, 
- a Telep alkalmazottját ért támadás vagy annak kísérlete, 
- munkavégzés során okozott vagy elszenvedett közlekedési baleset. 
 
 
Bácsalmás, 2022. ………………. 
 
 
 
 Barta Tiborné Gáll Ágnes Németh Balázs 
 ügyvezető polgármester 
 Bácsalmási Önkormányzati Bácsalmás Város Önkormányzata 
 Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. melléklet 

 

Eb örökbefogadási megállapodás 
 
 
amely létrejött egyrészről a  
 
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
székhely: 6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10., cégjegyzékszám: 03-09-117786,  
adószám: 22341367-2-03, képviselője: Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető  
 
(a továbbiakban: örökbeadó) és  
 
 
Név:*_______________________________________________________ 

lakcím / székhely:*_____________________________________________ 

születési hely, idő: _______________________________________________ 

anyja neve: ____________________________________________________ 

adóazonosító jel/adószám: ________________________________________ 

cégjegyzékszám: ______________________________ 

képviselő: ____________________________________ 

telefonszám:* _________________________________ 

e-mail:* ______________________________________ 

(a továbbiakban örökbefogadó), a továbbiakban együtt: felek között, a mai napon az alábbiak szerint: 

 
I.  

                                                  A szerződés tárgya: 
 
Az örökbeadó a bácsalmási Ebrendészeti Telepen gondozott és őrzött, az alábbi tulajdonságokkal és 
ismertetőjegyekkel rendelkező, az állam tulajdonában álló gazdátlan ebet az örökbefogadó tulajdonába adja. 
 

Az eb neve: Ivar: kan/szuka 

Fajtája: Ivartalanított: igen/nem* 

Becsült életkora: Transzponder száma:* 

Színe, külleme: Ismert oltások, azok időpontjai:* 

Féreghajtó megnevezése, beadásának 
időpontja:* 

Egyéb megjegyzés: 

 



 

 

 
II. 

Az örökbefogadó kötelezettségei: 
 
 
 
Az örökbefogadó vállalja, hogy  
 

▪ a felelős állattartásra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja, 
▪ az örökbefogadott eb számára rendszeres orvosi ellátást, táplálékot, valamint megfelelő mozgásteret 

biztosít, 
▪ az örökbefogadott állat tartásával kapcsolatban felmerült összes költséget viseli, 
▪ az örökbeadott állatra vonatkozó bejelentési és oltási kötelezettségeket teljesíti, 
▪ az örökbefogadástól számított 30 napon belül ivartalanítja a kutyát, amennyiben ivarosan történt az 

örökbeadás. 
 
Az örökbefogadó tudomásul veszi, hogy  
 

▪ az örökbefogadott állatot szaporítási vagy tenyésztési célra nem használhatja és  
▪ az örökbefogadott állat tartását az örökbeadó jogosult ellenőrízni. 

 
 
Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, hogy az itt feltüntetett személyes adatait a Telep kizárólag az 
örökbefogadással kapcsolatban kezelje. 
 
 
Bácsalmás, ________________ 
 
 
 

………………………………….   …………………………………. 
   örökbeadó     örökbefogadó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Jelmagyarázat: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. melléklet 

Eb nyilvántartó lapja 
 

 

Sorszám: 
 

Kennel száma:  

Állat faja, fajtája:  

Állat ivara, körülbelüli életkora:  

Színe, megkülönböztető jegye(i):  

Bekerülési ideje (év, hó, nap):  

Kitől került be az állat:  

Honnan került be az állat:  

A megtalálás helye, körülményei:  

Transzponder sorszáma:  

Immunizáltság, oltások, 
gyógyszerek: 

 

Megfigyelés kezdete:  

Megfigyelés utolsó napja:  

Állat kiadásának ideje, kiadást 
végző megnevezése, aláírása: 

 

Az ebet örökbefogadó neve, 
címe, telefonszáma, elektronikus 
levélcíme: 

 

Állat elhullásának/életének 
kioltásának ideje, oka: 

 

Egyéb megjegyzések: 

 
 

                                                                                        …………………………………….. 
                                                                                        üzemeltető aláírása 

 
 



 

 

 
3. melléklet 

Napi lebontású, kennelenkénti  

takarítási, fertőtlenítési lap 
 
 

Kennel száma: _____________ 

 
Dátum 

(év, hó, nap): 
Végzett tevékenység 

(takarítás / fertőtlenítés): 
 Aláírás: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 
12. melléklet 

Bácsalmás Települési Állati Eredetű Melléktermék Gyűjtőhely 

Működési Szabályzata 

tervezet 

 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 

45/2012. (V.8.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.§ (7) bekezdése szerint a következő 

működési szabályzatot készíti: 

 

     Telep tulajdonosa: Bácsalmás Város Önkormányzata 

                                    6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8. 

  

     Telep üzemeltetője: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

                                     6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10.  

 

     A telep elhelyezkedése: Bácsalmás külterület 04/5. hrsz. 

     Telep nyitva tartása:   Hétfőtől – péntekig: 06.00 - 10.00  

A gyűjtőhely a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek begyűjtésére szolgáló 

olyan létesítmény, ahol az ideiglenes tároláson kívül egyéb műveletet nem végeznek és ahonnan az 

állati eredetű mellékterméket további kezelésre, illetve feldolgozásra engedélyezett létesítménybe 

szállítják el. 

 

1.  Beszállítás: 
 

Átvétel kizárólag Bácsalmás város közigazgatási területéről történik. 

 

A települési gyűjtőhelyen összegyűjthetők 

a) a kislétszámú állattartó telepeken elhullott állatok hullái, 

b) a saját fogyasztás céljából levágott állatokból és a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás 

és - értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelői élelmiszer-előállításból 

származó állati eredetű melléktermékek, továbbá 

c) az elhullott kedvtelésből tartott állatok hullái, 

ha az állattartó, illetve kistermelő ezen állati eredetű melléktermékek tárolásához nem 

rendelkezik megfelelő telephelyi állati melléktermék gyűjtőhellyel. 

 

A tevékenységük során keletkezett állati eredetű melléktermékek – a trágyát ide nem értve – 

elszállítása, illetve ártalmatlanítása érdekében  

a) nagylétszámú állattartó telepeknek, 

b) vágóhidaknak, 

c) az élelmiszer-előállítóknak, 

d) a kereskedelmi, vendéglátóipari egységeknek 

az állati eredetű melléktermék szállítására és kezelésére feljogosított szállítóval, illetve 

engedélyezett létesítménnyel kötött szerződéssel kell rendelkezniük.  

 

Átvételre nyitva tartási idő alatt van lehetőség, rendkívüli esetben az üzemeltető értesítendő 

intézkedésre, átvételre (az üzemeltető elérhetőségét jól látható helyen a bejártatnál is ki kell 



 

 

 

függeszteni). Rendkívüli eset, például a közúti baleset esetén elhullott állat hatósági állatorvos 

által elrendelt átvétel. 

 

Fertőző betegségben elhunyt, vagy levágott állat esetében a járási főállatorvos határozza meg a 

keletkezett állati eredetű melléktermék, a fertőzött takarmány elföldelésének módját, vagy 

ártalmatlanítás céljából kijelölt feldolgozó üzembe szállítását, elhelyezését, ártalmatlanításának 

módját. A települési gyűjtőhelyen fertőzött állati hulladék nem helyezhető el. 

 

A beszállított állati hulladékot az üzemeltető csak mérlegelést követően veheti át. A lemért 

hulladékról sorszámozott mérlegelési jegyet köteles kiállítani, melyen a hulladék megnevezését 

és tömegét (kg-ban) feltünteti, szerepelteti az átvevő nevét, az átvétel idejét, melyet mindkét fél 

aláírásával igazol. Az üzemeltető az átvett állati eredetű melléktermékekről igazolást állít ki. A 

sorszámozott igazolás 3 példányos, melyből az első kerül átadásra a beszállítónak. Az átvett állati 

hulladékról a mérlegelési jegy alapján az üzemeltető nyugtát állít ki.  

 

A beszállító kérésére az üzemeltető székhelyén (6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10.) a települési 

gyűjtőhelyen kapott dokumentumok bemutatása mellett számla kerül kiállításra. 

 

Bácsalmás közigazgatási területéről az állati tetemeket az üzemeltető szállítja be. 

      A szállításról 3 példányos szállítójegyet tölt ki. 

      A tetemeket bezsákolva, légmentesen lezárva szállítja a telepre. 

 

2. Mérlegelés: 
 

    Hitelesített mérlegen történik minden beszállított tetem mérlegelése, a mért súly rögzítésre kerül. 

 

3. Tárolás: 
 

    A tetemek tárolása konténerben történik az elszállításig. 

 

4. Átadás menete: 
 

Az állati melléktermék begyűjtését követően az üzemeltető a hulladék mennyiségének 

figyelembevételével a lehető legrövidebb időn belül megszervezi a keletkezett hulladék 

elszállítását az ATEV-vel. 

 

A kapcsolattartás során lehetőleg a körjáratot kell előnyben részesíteni. Az üzemeltető az 

előírásoknak megfelelően köteles kiállítani a Rendelet 3. melléklete szerinti „Kereskedelmi 

okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül történő 

szállításához” elnevezésű sorszámozott nyomtatványt. 

 

5. Szerződés az elszállító céggel: 
 

     ATEV ZRt. Solti Gyára 

6320 Solt, Pólyafoki zsilip mellett 

 

 

6. Takarítás, fertőtlenítés: 
 

Az üzemeltető napi rendszerességgel köteles a begyűjtőhely, valamint a               

hulladékgyűjtésre szolgáló konténer és környékének fertőtlenítését elvégezni. 

 

Kocsimosás minden beszállítás után, Hypo és víz megfelelő arányú keverékével történik,            

mely magában foglalja a raktér fertőtlenítését is.  



 

 

 

Biztonsági óvó- és felhasználási javaslatot a fertőtlenítőszer biztonsági adatlapja tartalmazza, 

melyet a forgalmazótól kell bekérni és a tároló szekrényben a fertőtlenítőszer mellett kell tárolni. 

     Tisztító- és fertőtlenítőszerek tárolása külön, kulccsal zárható szekrényben történik.  

     Beszerzésük és felhasználásuk ténye külön e célra rendszeresített füzetben rögzítésre kerül.  

 

7. Állati melléktermék begyűjtésének, átvételének díja: 
 

A 64/2016. (III. 29.) határozat 4. pontja szerint: A Képviselő-testület a telephelyen a szolgáltatás 

igénybevételének díját ÁFÁ-val együtt az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) 200 kg tömeghatárig az állati hullák és melléktermékek a telepre kiszállíthatók, ebben az 

esetben az ártalmatlanítási díj egységesen 100 Ft + ÁFA/kg. 

 

b) A 200 kg feletti tömegű állati tetemek elszállíttatása közvetlenül az elhullás helyéről 

történjen, oly módon, hogy az elhullott állat tulajdonosa értesíti az ebrendészt, aki a 

bejelentett helyszínre megrendeli az ATEV ZRT.-től az elszállíttatást. Ebben az esetben az 

elszállítással és ártalmatlanítással kapcsolatos költségeket közvetlenül az állat tulajdonosa 

viseli. 

 

     

 

 

Bácsalmás, 2022. ……………. 

 

 

         Németh Balázs                    Horváth István Attila                Barta Tiborné Gáll Ágnes                   

          polgármester                         PBÜ osztályvezető                           ügyvezető 

  

 

 


