
Tájékoztató utólagos ebösszeírásról 

 
 

 

Tisztelt Ebtartó! 

 

 

Településünk területén „Az állatok védelméről és kíméletéről” szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

42/B. §-a alapján került sor 2013. évben az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott 

adattartalommal. Jogszabályi kötelezés alapján a települési önkormányzat jegyzője elrendelhet utólagos 

ebösszeírást, amely azokat a kutyatulajdonosokat érinti, akiknél az ebek számában, fajtájában, stb. 

változás történt és nem jelentették be, avagy a kutyájuk nem lett beoltva illetve transzporderrel ellátva. 

Ezen adatokat az önkormányzat az országos ebnyilvántartásból szerzi be, ahová az oltást végző állatorvos 

tölti fel az ezzel kapcsolatos információkat. 

Idén ezeket a hiányosságokat pótolni valamint változásokat korrigálni kell, ezért a jegyző utólagos 

ebösszeírást rendel el. Ebben település azon kutyatartói érintettek, akik a fentebb jelölt 

kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Ezeket a feltételezett ebtulajdonosokat az önkormányzat 

munkatársai felkeresik és részükre kutyánként egy ebösszeíró lapot adnak, amelyet folyó év február 28-

ig kell az önkormányzathoz postai vagy személyes úton kitöltve visszajuttatni. Az eb tulajdonosa, vagy az 

eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 

rendelkezésére bocsátani, ennek ezt adatszolgáltatási kötelezettségnek az elmulasztása állatvédelmi 

bírságot vonhat maga után, melynek összege az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján 

- minimum 30.000,- Ft. 

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, azok 

fénymásolással sokszorosíthatók. 

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy „A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról” szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-

től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért 

szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni, aminek 

maximális költsége 3.500,-Ft ebenként. 

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat 

tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának 

megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2015 02. 28-át követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő 

adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be 

kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére a változást követő 15 napon belül.  

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy mind az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, 

mind az ebek transzponderrel történt ellátását 2015. márciusától a jegyző szúrópróbaszerűen 

ellenőrizheti.  

Együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm!  

 

 

           Garai László 

                 jegyző 

 

 


