Az ebek mikrochipes egyedi megjelölése
(részletes válaszok Molnár Orsolya, az Origo munkatársának kérdéseire)
Milyen plusz költségek adód(hat)nak hozzá a 3500 Ft-os díjhoz? Mennyi a reális ár a
beültetésért?
Előre bocsátom azt a tényt, hogy egy ún. szolgáltató állatorvos az általa nyújtott
állategészségügyi szolgáltatások bevételeiből él, tartja el a családját, fizet adókat és egyéb
közterheket, tartja fenn a praxisát stb., a humán kollégáinkhoz hasonló fizetést, rendszeres
havi jövedelmet (pl. az államtól vagy a települési önkormányzattól) nem kap.
Egy eb egyedi elektronikus azonosítóval történő szakszerű megjelölése hozzávetőleg és
legalább 15 perc időtartamú műveletsor, ami az alábbi lépésekből áll:
a.) annak ellenőrzése, hogy az eb nem rendelkezik-e már korábban a bőre alá
behelyezett transzponderrel;
b.) az eb egészség-vizsgálata (annak eldöntése, hogy az eb a fizikai állapota alapján
alkalmas-e a transzponder behelyezésére);
c.) a beültetendő transzponder működőképességének és egyedi azonosító számának
ellenőrzése;
d.) a transzponder beültetése az eb bőre alá;
e.) a beültetett transzponder működőképességének és egyedi azonosító számának
ellenőrzése;
f.) az azonosító adatlap kitöltése, a transzponder egyedi sorszámának bevezetése az eb
Kisállat egészségügyi könyvébe és/vagy egységes európai kisállat-útlevelébe;
majd ezt a hatályos törvény rendelkezései szerint követi
az eb és tulajdonosa/tartója adatainak rögzítése az országos elektronikus adatbázisban.
Azt hiszem, mindenki számára egyértelmű az, hogy az eb tartási helyén történő egyedi
megjelölésekor a kiszállási díj, vagy az érzéstelenítés, esetleg a bódítás költségei megnövelik
az állatorvosi szolgáltatás árát, ezért ezekre külön nem térek ki.
A transzponder beültetése egy élő szervezetbe invazív beavatkozás, amelyre az állat
alkalmasságát meg kell vizsgálni. Ezért a szakszerűen kivitelezett egyedi megjelölés esetében
a transzponder bőr alá való bejuttatását megelőzi a megjelölendő állat egészség-vizsgálata.
Ez nem „kérem-nem kérem” kérdés, ezt kötelező elvégezni, hiszen egy élő szervezetbe egy
műszaki szerkezetet ültetünk be.
A Vidékfejlesztési Minisztériumtól kért és kapott állásfoglalás egyértelműen kimondja, hogy
az eb megjelölés előtti egészség-vizsgálatának munkadíja nem tartozik bele a törvényben írt
3.500.-Ft-ba.
Az elfogadott „Állatvédelmi törvény-módosítás” szerint „42/A. § (2) Az adatbázisba való
regisztrációért e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni,
mely díj az adatbázis működtetőjének a bevétele.”
A törvény szerint az országos elektronikus adatbázis működtetője az élemiszerlánc-felügyeleti
szerv.
A nyilvántartásba vétel és az adatok nyilvántartásban tartásának díja, vagyis a regisztrációs díj
az adatbázis (nyilvántartás) működtetője által nyújtott kvázi szolgáltatás díja és semmiképpen

sem egyezik meg a nyilvántartásba történő adatrögzítés munkadíjával. Az adatokat rögzítő
állatorvos nem munkavállalója az országos adatbázis (eb-nyilvántartás) működtetőjének.
Ebből következően a regisztrációs díj semmiképpen sem minősül az adatrögzítést végző
állatorvos adatrögzítői tevékenységére vonatkozó munkadíjának.
Az eb transzponderrel történő megjelölése és a megjelölt eb, illetve tulajdonosa adatainak
rögzítése két egymást ugyan időrendben követő, de egymástól teljes mértékig elkülönülő
munkafolyamat.
Egy Uniós tagállamban álláspontunk szerint a szolgáltató állatorvos nem kötelezhető
ingyenes, bármiféle ellenszolgáltatás nélküli adatrögzítői munkavégzésre.
Szeretném azt hangsúlyozni, hogy az állatvédelmi törvényben írt 3.500.-Ft nem hatósági árat
jelent, hiszen az ebek megjelölését nem hatósági szakemberek végzik el. Az ebek mikrochipes
egyedi megjelölése egy állategészségügyi szolgáltatás, amelynek a díjazását a jogalkotó – a
magyar jogrendben nagyon szokatlan módon – törvényben kívánt maximalizálni.
A Kamara gazdasági szakembere végzett egy számítást arra vonatkozóan, hogy ha a
törvényben rögzített 3.500.-Ft összegből levonjuk a legolcsóbb transzponder beszerzési árát, a
15 percnyi munkavégzésre vetített tb-járulékot, az egész beavatkozásra számított általános
forgalmi adót, valamint az időközben a módosított 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelettel
200.-Ft összegben meghatározott regisztrációs díjat, mekkora összeg marad az állatorvosnál
munkadíj gyanánt. A számításaink 560.-Ft körüli összeget mutattak ki úgy, hogy a 3.500.-Ft
összegből pl. egy állatorvosi rendelő „rezsi-óradíját” vagyis az üzemeltetésének részarányos
költségeit még nem is vontuk le.
Mindezek alapján a Magyar Állatorvosi Kamara határozott álláspontja az, hogy 3.500.-Ft
összegért egy eb mikrochipes egyedi megjelölésének teljes folyamata gazdaságos módon nem
végezhető el.
A Kamara – élve a 2012. évi CXXVII. törvény felhatalmazásával – az ebek egyedi,
transzponderrel történő (mikrochipes) megjelölésének komplex fizetendő díjaként
(valamennyi munkafolyamat munkadíját, a transzponder és az egyéb felhasznált eszközök
árát, továbbá a regisztrációs díjat is tartalmazó) ajánlásként bruttó 6.000-től 9.500.-Ft (4.724
- 6.980.-Ft + áfa) összeget javasolt a tagjainak.
Ez a javasolt összeg nem tartalmazza a helyi érzéstelenítésnek, valamint a megjelölendő állat
esetleg szükségessé váló bódításának, altatásának a költségeit, továbbá az esetleges kiszállási
díjat sem.
Természetesen bármely állatorvos kollégám szabadon eldöntheti, hogy egy eb megjelölésének
alkalmával kíván-e „akciós” árat érvényesíteni (pl. lemond-e a munkadíjáról vagy annak egy
részéről), de ennek önkéntes döntésnek kell lennie, erre központilag egyetlen állatorvost sem
tudunk és természetesen nem is akarunk kényszeríteni.
Én személyesen elképzelni sem tudom, hogy miképpen, milyen gazdasági megfontolások
alapján végezheti el valamely állatorvos egy eb transzponderrel való megjelölését az időnként
hallott 1.500 – 2.000.- Ft-os összegért, hiszen ez az összeg nemhogy munkadíjat nem
tartalmaz, de még az állatorvos közvetlenül felmerült költségeit (pl. a mikrochip ára, a
regisztrációs díj, áfa + egyéb adók, társadalombiztosítási járulékok stb.) sem tartalmazza.

Okozhat-e bármilyen problémát a beültetett chip?
Mivel a transzpondert tartalmazó kapszula szövetbarát anyagból készül, ismereteink szerint a
szakszerűen behelyezett mikrochip semmilyen egészségkárosodást nem okoz, allergiás
reakciót sem vált ki.

A petvetdata lesz az állami adatbázis, vagy fognak készíteni egy újat?
A Kamarának a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (NÉBIH) megkötött szerződése
értelmében a felhasználó, adatrögzítő állatorvosok a transzponderrel egyedileg megjelölt ebek
törvény által előírt adatait továbbra is a Kamara Petvetdata rendszerén keresztül viszik majd
be, vagyis továbbra is a már megszokott (néhány adatmezővel kibővült) felületet használják
majd. A rendszerbe bevitt adatokat a kamarai szerver tükrözi majd át egy állami szerverre. Az
állam által üzemeltetett országos eb-adatbázis várhatóan 2013. január 01. után kel életre, erről
tagjaink várhatóan a NÉBIH-től külön értesítést kapnak majd.
Pillanatnyilag még kidolgozás alatt áll az, hogy az állami regisztrációs díj beszedése milyen
módszerrel történik majd meg, erről is értesítés várható. Az bizonyosra vehető, hogy a
Petvetdata rendszerben már regisztrált állatok adatai újabb felhasználói beavatkozás nélkül
átkerülnek az állami eb-adatbázisba és ezért az eb tulajdonosának újabb regisztrációs díjat
nem kell fizetnie.

A behelyezést követően mennyi időn belül kell felvinnie az adatokat az állatorvosnak?
A módosított 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a beavatkozást végző állatorvos köteles
az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül az állat adatait az országos
elektronikus adatbázisban regisztrálni.
Jelen pillanatban az előbbiekben említett országos (állami) adatbázis még nem él, ezért az
állami adatbázis életre kelésééig az állatorvosok adatvédelmi okok miatt csak felkínálhatják a
Petvetdata-rendszerben történő adatrögzítést, ahhoz az eb tulajdonosának a beleegyezése
szükséges.

Mennyire lesz előírás az állatorvosok számára a chip ellenőrzése? Ők fogják ellenőrizni
vagy valaki más? Mit tehet az állatorvos, ha a vizsgálat során azt tapasztalja, hogy nincs
chip a kutyában?
A vonatkozó hatályos kormányrendelet alapján az állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt
köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel megjelölt-e.
Az állategészségügyi és az állatvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzése, az esetleg
szükségessé váló szankciók kiszabása az állategészségügyi hatóság és részben a települési
önkormányzat jegyzőjének feladata.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem
jelölt ebről a jegyző és az ebet kezelő állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi
állategészségügyi hivatal felé.
A hivatkozott jogszabály előzetes társadalmi egyeztetésekor a Magyar Állatorvosi Kamara
egyértelműen jelezte azt az álláspontját, hogy ez a rendelkezés teljes mértékig életszerűtlen.
A szolgáltató állatorvosok érdekeltek abban, hogy a jogszabály rendelkezéseit betartva az
ebek a lehető legnagyobb számban egyedileg megjelölésre kerüljenek transzponderrel, de
abban semmiképpen sem érdekeltek, hogy a pácienseik tartóit „feljelentsék” és így a saját
ügyfélkörüket építsék le. Konkrét javaslatokat is tettünk a jogalkotónak, de ezeket a
javaslatainkat figyelmen kívül hagyták.

Mi a tapasztalat, mennyire nőtt meg az igény a chipezés iránt?
Kollégáink visszajelzései alapján egyértelműen és jelentősen megnőtt az ebek egyedi tartós
megjelölésére vonatkozó igény.

Jelenleg hány kutyát tartanak nyilván?
A Petvetdata-rendszerben több, mint 700 ezer állat adatait rögzítették már, de ebben a
számban benne vannak a hazánkból export céllal kiszállított, európai kisállat-útlevéllel
rendelkező ebek is. A rögzített állatok között más, mikrochippel megjelölt, illetve egységes
európai kisállat-útlevelet kapott állatfajok egyedei (pl. macska, vadászgörény) is szerepelnek,
ezek létszáma azonban elhanyagolható az ebekéhez képest.

Az azonosítás igazolására a gazdáknak 2013. januártól állandóan maguknál kell tartani
az oltási könyvet?
Az eb tartójának a kisállat egészségügyi könyvet (oltási könyvet) vagy az egységes európai
kisállat-útlevelet nem 2013. január 01-től, hanem 2010. óta magával kell vinnie, ha az állattal
közterületen tartózkodik, de nem a mikrochipes megjelölés elvégeztetésének, hanem a
veszettség elleni védőoltás beadatásának igazolása céljából.

Van-e arra vonatkozóan becslés, hogy hányan nem chipeztették még a kutyájukat?
Mivel Magyarországon nincs pontos és hiteles felmérés arra vonatkozóan, hogy hány eb él az
ország területén (valószínűleg 1,7 – 1,8 millió kutya él hazánkban), ezért nem kívánok
találgatni.

