
Ebösszeíró adatlap 2020  

(Az adatlapot ebenként kérjük kitölteni! Az adatlap sokszorosítható. Kérjük a mellékelt tájékoztatót 

figyelmesen elolvasni!) 

 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok  

1. Az eb tulajdonosának  

neve:  ....................................................................................................................................................  

címe:  ....................................................................................................................................................  

telefonszáma:  ......................................................................................................................................  

2. Az eb tartójának 

neve:  ....................................................................................................................................................  

címe:  ....................................................................................................................................................  

telefonszáma:  ......................................................................................................................................  

A tartott ebre vonatkozó általános adatok:   

Az eb fajtája:  .......................................................................................................................................  

neme:              szuka                  kan*  

születési ideje:  .....................................................................................................................................  

színe: ....................................................................................................................................................  

hívóneve:  .............................................................................................................................................  

tartási hely címe:  .................................................................................................................................  
*a megfelelő választ kérjük aláhúzni!  

 

II. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:   

1. Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén   

a beültetett transzponder sorszáma:  ....................................................................................................  

a beültetés időpontja: ...........................................................................................................................  

a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve:  ...................................................................................  

kamarai bélyegzője száma:  .................................................................................................................  

2. Ivartalanított eb esetén  

az ivartalanítás időpontja:  ...................................................................................................................   

az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos neve:  ............................................................................  

kamarai bélyegzője száma:  .................................................................................................................  

3. Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén  

az útlevél száma:  .................................................................................................................................  

az útlevél kiállításának időpontja:  .......................................................................................................  

az útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve:  .................................................................................  

kamarai bélyegzője száma: ..................................................................................................................   

 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok:  

Az eb oltási könyvének száma:  ...........................................................................................................  

kiállító szolgáltató állatorvos neve:  .....................................................................................................  

kamarai bélyegzője száma:   ................................................................................................................  

Utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:  ..............................................................................  

a veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag: .......................................................................  

az oltóanyag gyártási száma:  ...............................................................................................................   

az oltást végző szolgáltató állatorvos neve:  ........................................................................................  

kamarai bélyegzője száma:  .................................................................................................................   

 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)  

1. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:   

 megfigyelt    nem megfigyelt *  

Megfigyelt eb esetén, annak kezdő időpontja: .....................................................................................  

időtartama:  ..........................................................................................................................................   

2. Az eb veszélyessé van-e minősítve:                           igen     nem*  

Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontja:  ...................................................................................  
*a megfelelő választ kérjük aláhúzni!  



 

VI. Az eb szerzésére/tartására vonatkozó adatok:  

1. Szerzés körülményei:  

Vétel             Örökbefogadás       Befogadás             Ajándék              Szaporulatból*  

2. Tartás körülményei:  

Láncon          Kennelben              Lakásban             Udvaron* 

3. Tartás oka:  

Kedvtelés        Vadászat                 Segítő                 Házőrző*    

*a megfelelő választ kérjük aláhúzni!  
 
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni 
a kitöltött nyomtatványhoz!  

 

 

Kelt.: …………………………., 2020 . ………….……. hó ……….nap  

  

  ……………………………….  ..........................................................  

      Név   Aláírás  

 
 

 

Alulírott kijelentem, hogy sem tulajdonomban, sem tartásomban eb nincsen.  

 

Név:………………………………….      Lakcím: …………………………………  

 

.....................................................  

                                                                                                               Aláírás  

Kelt.:  …………………….., 2020. ………..………..hó ……..nap   

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a 2017. évben megtartott ebösszeírás során lejelentett tulajdonomban/tartásomban 

lévő alábbi eb(ek) elpusztult(ak): 

Eb(ek) adatai:                                              

• Színe: 

• Neme: 

• Fajta: 

• Transzponder(ek) száma:   

  

Név:………………………………….      Lakcím: …………………………………  

.....................................................  

                                                                                                                 Aláírás  

Kelt.:  …………………….., 2020. ………..………..hó ……..nap   

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a 2017. évben megtartott ebösszeírás során lejelentett 

tulajdonomban/tartásomban lévő ebet/ebeket elajándékoztam/eladtam: 

Eb(ek) adatai:                                              

• Neme: • Színe: 

• Fajta: • Transzponder(ek) száma: 

• Oltási könyv(ek) száma: 
 

Új tulajdonos neve:………………………………….      Lakcíme: ………………………………………………  

                                                                                                                .....................................................  

                                                                                                                Aláírás  

Kelt.:  …………………….., 2020 . ………..………..hó ……..nap   



 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Szarvas város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján 
 

2020. október 1 - 30. között ebösszeírást tartunk. 
 

Az Ávtv. értelmében az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett 

adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettséget több eb 

tartása esetén külön adatlapon kell teljesíteni. Az adatlap sokszorosítható.  

 

Az adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztó ebtartó - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 

Korm. rendelet alapján - 30.000, - Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) 

bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható. A 

jelöletlen ebet tartó személy 45.000, - Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. 

 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás dr. Sonkoly Ticiána jogi előadótól a 66/311-122/107. melléken kérhető.  

 

Az ebösszeíró adatlapot az ebet nem tartó ingatlantulajdonosok is szíveskedjenek visszajuttatni az adatlapon ezzel 

kapcsolatban feltüntetett rész kitöltésével, aláírással ellátva, így segítve az adatszolgáltatást elmulasztó ebtartók 

kiszűrését. 

 

Az ebösszeíró adatlap(ok) leadásának határideje: 2020. október 30. napja 17.30 óra 

A kitöltött és aláírt adatlap benyújtásának módja: 

− leadható a Szarvasi Polgármesteri Hivatalnál kihelyezett gyűjtőládában az 5540 Szarvas, Béke u. 1. 

szám alatt (hétfőtől-csütörtökig: 8.00-19.30 óra között, pénteken: 8.00-17.30 óra között), 

− postai úton a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 5540 Szarvas, Szabadság 

út 36. címre, 

− elektronikus úton az eb@szarvas.eu. e-mail címre, 

− hivatali kapun: SZARVASPH, KRID:300060755. 

 
AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP KITÖLTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ/ TULAJDONOS 

SZÁMÁRA KÖTELEZŐ.  

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY AZ EBÖSSZEÍRÁST KÖVETŐEN A HATÓSÁG ELLENŐRZI AZON 

INGATLANOKAT, AHONNAN EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA. 

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Az I. pontnál 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 vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg határozható 

fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. 

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végző állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett 

mikrochip sorszámát kell beírni. Ezen az okmányon, illetve a bélyegzőn szerepel a beültetést végző állatorvos neve 

és a kamarai bélyegzőjének a száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat útlevél kiállítására is. 

Minden négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.  

A IV. pont az állatorvos által az oltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden 

ebtartónak rendelkeznie kell.  

Az V. pontban azt kell megjelölni, hogy az eb veszettség szempontjából megfigyelés alatt áll vagy állt-e, illetve 

veszélyessé lett-e minősítve. Megfigyelt vagy veszélyessé minősített eb esetében az időpontokat is ki kell tölteni. 

Amennyiben a tulajdonában/tartásában lévő eb transzponderrel nem jelölt, oltási könyvvel vagy 

állatútlevéllel nem rendelkezik vagy ezen dokumentumok elvesztek, úgy kérnénk az ebösszeíró adatlap 

leadását megelőzően ezen hiányosságokat pótolni és az adatlapon a kért adatokat feltüntetni. 

 

mailto:eb@szarvas.eu


A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az alábbi fontosabb rendelkezésekről tájékoztatjuk: 

• Ebet tartósan kikötve tartani tilos.  

• Eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az 

olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.  

• Jogszabály rögzíti továbbá azt is, hogy kistestű ebet (testtömege nem haladja meg a 20 kilogrammot) 10 m2-

nél, közepestestű ebet (testtömege 20-40 kilogramm) 15 m2-nél, nagytestű ebet (testtömege a 40 kilogrammot 

meghaladja) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani tilos.  

• Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám 

használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. 

• Az állatot, valamint annak tartási helyét az állat igényeinek megfelelően rendszeresen, de legalább napi egy 

alkalommal ellenőrizni kell. Az állat tartójának gondoskodnia kell arról, hogy az állat tartási helyén a környezeti 

viszonyok megfeleljenek az állat szükségleteinek, valamint, hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy 

az ne okozhasson sérülést az állatnak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban 

állatot tartani nem szabad. 

• Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes 

időtartama alatt, különösen az év azon szakában, amikor a polgári célú pirotechnikai tevékenységek 

felügyeletéről szóló jogszabály szerinti pirotechnikai termékek engedély, bejelentés nélkül is felhasználhatók, 

az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelemben történő elszökésének megakadályozásáról és 

törekednie kell az állat megnyugtatására.  

• Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 

szökésének megakadályozásáról. 

• A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan 

pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 

• A szabadban tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan 

területet, illetve létesítményt (pl.: kutyaház), ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és 

az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. 

• Csoportosan tartott állatok esetében a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és 

agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és búvóhelyhez. 

• Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát. 

• Az állat tartójának meg kell akadályozni azon állatok szaporodását, amelyeken olyan küllemi, illetve 

viselkedésbeli hibák fordulnak elő, melyek szenvedést okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi 

hatással lennének rájuk nézve. 

• Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.  

• Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 

• Az állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. 

• A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki lakóház közös használatú 

helyiségeiben, épületrészén, udvarán az eb által okozott szennyeződést nem távolítja el. 

• Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikorchip) megjelölve tartható.  

• A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles 

a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.  

• A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén 

az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a fentieken túl további rendelkezéseket írnak elő a hatályos jogszabályok az ebek 

megfelelő tartásával, tartási körülményeivel kapcsolatban. A jogszabályban foglaltak betartását hatóságom hatósági 

ellenőrzés keretében vizsgálhatja. Jogszabálysértés esetén az állat tartójával szemben meghozott kötelező 

határozatban előírt feltételek teljesítésének hiányában az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. 

rendeletben meghatározott összegű állatvédelmi bírság kiszabásának van helye.  

 

Szarvas, 2020. szeptember 3. 

 

Tisztelettel,  

 

       Dr. Melis János 

                 címzetes főjegyző 


