
1 Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni 
2 Az adatok kezelésére az 1998. évi XVIII. tv. 42/B. § (2) bek. jogosítja fel az önkormányzatot 
3 Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal 
4 A tulajdonosnak csak akkor kell megadnia, ha ő az eb tartója is 
5 Cím és a tartás jellege (lakás, udvar, kennel stb.) 
6 Nemleges választ is kérjük jelezni 

7 Az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám. 

 

 

ADATLAP 
az ebösszeíráshoz1 

1.) Az eb tulajdonosának, ill. tartójának adatai2: 

 Tulajdonos Ebtartó3 

Neve   

Címe   

Telefonszáma4   

e-mail címe4   

 

2.) Az eb tartási helye5: …………………………………………………………………………… 

3.) Az eb adatai 

Fajtája  

Neme  

Születési ideje  

Színe  

Hívóneve  

Beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma, 

beültetés időpontja6 

 

Beültetést végző állatorvos neve, 

kamarai bélyegzőjének száma 

 

Ivartalanítás időpontja6  

Ivartalanítást végző állatorvos neve, 

kamarai bélyegzőjének száma 

 

Oltási könyvének száma  

Oltási könyvet kiállító állatorvos neve, 

kamarai bélyegzőjének száma 

 

Utolsó veszettség elleni védőoltás időpontja  

A használt oltóanyag neve és gyártási száma  

Az oltást végző állatorvos neve, 

kamarai bélyegzőjének száma 

 

Kisállat-útlevél száma, kiállításának időpontja6  

Az útlevelet kiállító állatorvos neve, 

kamarai bélyegzőjének száma7 

 

Veszélyessé minősítés időpontja6  

Tartási engedély száma, dátuma, 

kiállító hatóság megnevezése 

 

Az eb egyéb jellemzői 
 

Kesztölc, 2018.   ……………………    ……………………………. 

          aláírás 



2014. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS 

I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL 

Kérjük (nemleges válasz esetén is) a Polgármesteri Hivatal részére 

2018. május 15-ig szíveskedjen visszajuttatni! 

 

Alulírott 

név: .........................................................................................................................................................  

cím:.........................................................................................................................................................  

szám alatti lakos nyilatkozom, hogy saját háztartásomban TELEPÜLÉS közigazgatási területén ebet 

 tartok nem tartok 

Kesztölc, 2018. április 16. 

 

A fentiek a valóságnak megfelelnek: 

 ………………………………. 

 nyilatkozatot tevő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 



1 Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni 
2 Az adatok kezelésére az 1998. évi XVIII. tv. 42/B. § (2) bek. jogosítja fel az önkormányzatot 
3 Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal 
4 A tulajdonosnak csak akkor kell megadnia, ha ő az eb tartója is 
5 Cím és a tartás jellege (lakás, udvar, kennel stb.) 
6 Nemleges választ is kérjük jelezni 

7 Az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám. 

 

 

 

Tájékoztató 

 

Tisztelt Lakosok! 

 

Kesztölc területén, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a 

alapján kerül sor az ebek összeírására, a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

Kérem, hogy amennyiben ingatlanán, tulajdonában ebet vagy ebeket tart, a mellékelt adatlapot 

(ebenként külön–külön) kitöltve, aláírva 2018. május 15-ig szíveskedjen visszajuttatni A 

Polgármesteri Hivatalba. 

A települési önkormányzatnak az ebösszeírás alapján, az ebtartó által szolgáltatott adatokról 

helyi elektronikus nyilvántartást kell vezetnie, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek 

jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 

feladatainak hatékony ellátása céljából. Ezért az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 

köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 

Tájékoztatom az Ebtulajdonosokat, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-jétől minden 

négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért 

kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket szolgáltató állatorvosnál 

megjelöltetni.  

A mikrochipes megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. 

A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos 

köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé. 

( 244/1998. (XII. 31.) Korm. Rendelet az állatvédelmi bírságról: A bírság alapösszege tizenötezer 

forint, és ha az állat kötelező egyedi jelölését nem végezteti el, akkor az háromszoros szorzójú, így 

a bírság összege 45 000 ft.)  

 

Útmutató a túloldali nyomtatvány kitöltéséhez 

 

Az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is 

kitöltendő mindkét pont. 

A 3. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg 

nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. 

Az 5. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott 

okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni. Ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a 

beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az 

ivartalanításra (6. pont) és a kisállat-útlevél (11. pont) kiállítására is. 

A 7., 8. és 9. pont az állatorvos által a Kisállat egészségügyi könyvben rögzített adatok alapján 

tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az elveszett, megsemmisült okmányt 

az oltást végző szolgáltató állatorvosnál kell pótoltatni. 

Az 10. és 12. pontban kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából 

aggályos eb megfigyelési státuszát, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll, vagy sem, illetve az eb 

veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. 

 

Kesztölc, 2018. április 16. 

 

       Bognárné dr. Solymoskövi Veronika s.k. 

jegyző 


