EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, EBENKÉNT KÜLÖN KÉRDŐÍVEN KÉRJÜK KITÖLTENI!)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
tulajdonosának neve:

Az eb
tartójának neve:
címe:

címe:

telefonszáma:
e-mail címe:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
fajtája:
neme:
születési ideje:

Az eb
színe:
hívóneve:
tartási helye:

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
Ivartalanított eb esetén
esetén
a chip sorszáma:
az ivartalanítás időpontja:

útlevél száma:

beültetés időpontja:

útlevél kiállításának időpontja:

Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén

a beültetést végző állatorvos
neve:

az ivartalanítást végző állatorvos
neve:

az útlevelet kiállító állatorvos
neve:

a beültetést végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma:

az ivartalanítást végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma:

az útlevelet kiállító állatorvos
kamarai bélyegző száma:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
oltási könyvének száma:

Az eb
utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:

veszettség elleni védőoltása során használt
oltóanyag:

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője
száma:
oltását végző állatorvos neve:

az oltóanyag gyártási száma:

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)
Veszettség szempontjából aggályos eb
megfigyelési státusza:
megfigyelt – nem megfigyelt *
kezdő időpontja:
időtartama:

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

Az eb veszélyessé minősítve:

igen – nem*

veszélyessé minősítésének időpontja:

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)
Törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

……………………………………………
aláírás
név olvashatóan:……………………………

FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42. B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes
települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi nyilvántartást vezet, az álla tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. Nyilatkozatot kell tenni abban az esetben is, amennyiben az ingatlanon nem tartanak kutyát.
A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Szuhakálló közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy
szíveskedjenek –ebenként – kitölteni az „Ebösszeírási adatlap 2021” nyomtatványt. 2021. július 31-ig. Ezt követően –
augusztus hónap folyamán - a Hivatal ügyintézője valamennyi háztartást felkeresve gyűjti össze kitörltött
adatlapokat, szüksége szerint segít azok kitöltésében illetve a helyszínen ellenőrzi, hogy annak kitöltése
valamennyit tartott eb vonatkozásában megtörtént-e. További példányszámú „Ebösszeírás adatlap – 2021”
beszerezhető a Hivatalban illetve letölthető a www.szuhakallo.hu oldalról is.
A 2021. évi ebösszeíráskor a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi
nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell
jelenteni.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján 30.000 Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását
követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást írásban
bejelenteni. (A bejelentéshez nyomtatvány a hivatlban beszerezhető, vagy az Önkormányzat honlapjáról letölthető.)
A jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!
Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző
KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP”- nyomtatványhoz
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén
is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem
határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. 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 és a kisállat-útlevél kiállítására is.
Amennyiben az ebtartó a mikrochip számát nem ismeri, nem leli fel, de azt a 2017. évi összeíráskor hiánytalanul
bejelentette, ennek a tényét a chip sorszáma után „Bejelentve” bejegyzéssel feltüntetheti. A bejegyzés nem pótolja az
adatszolgáltatásért való felelősséget!
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden
ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz,
hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon,
hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még
nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

