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EBRENDÉSZETI NYILVÁNTARTÁS 
ADATSZOLGÁLTATÁSI NYOMTATVÁNYA 

2015. évi ebösszeírás 
 

Kérjük olvashatóan, nagy nyomtatott betűkkel kitölteni! 

 
Egy bevalláson egy eb szerepeltethető, annyi nyomtatványt kell kitölteni, ahány eb a bevallás-tételre 

kötelezetthez tartozik. 
  
1.) Az eb tulajdonosa (megegyezhet az eb tartójával) 
 

Tulajdonos neve: 

Címe: 

 
2.) Az eb tartója 
 

Tartó neve: 

Lakcíme: 

Telefonszáma: 

Email címe: 

 
3.) Az eb 
 

Eb fajtája: 

Neme: Színe: 

Születési ideje: 

Hívóneve: 

Tartási helye: 

 
4.) Chip adatai (az adatok az oltási könyvben vagy a törzskönyvben találhatók) 
 

Beültetett transzponder sorszáma: 

Beültetés időpontja: 

Beültetést végző állatorvos neve: 

Kamarai bélyegzőszáma: 
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5.) Ivartalanítás adatai ivartalanított eb esetében (az adatok az oltási könyvben találhatók) 
 

Ivartalanítás időpontja: 

Beavatkozást végző állatorvos neve: 

Kamarai bélyegzőszáma: 

 
6.) Oltási könyv 
 

Oltási könyv száma: 

Kiadó állatorvos neve: 

Kamarai bélyegzőszáma: 

Veszettség elleni védőoltásai: 
 

Oltás időpontja 
Oltóanyag gyártási 

száma 
Állatorvos neve 

Kamarai bélyegzőjének 
száma 

    

    

    

    

     
 
7.) Kisállat-útlevéllel rendelkező állat esetén 
 

Útlevél száma: Kiállításának időpontja: 

Kiállító állatorvos neve: 

Kamarai bélyegzőjének száma: 

  
A megfelelőt kérjük X-el jelölni! 

 
8. Volt-e az eb veszettség gyanúja miatt megfigyelve? 
 

□ Nem 
□ Igen, időpontja:……………………….… 

 
9. Veszélyesnek minősül-e az eb? 
 

□ Nem 
□ Igen, minősítés időpontja: ………………………. 

 
10. Az eb 4 hónapnál fiatalabb? 
 

□ Igen 
□ Nem 

 
11. Az eb elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett? 
 

□ Igen (esetén a származási igazolás másolata csatolandó) 
□ Nem 
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12. Az eb: 
 

□ Az eb - a védett õshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselõ tenyésztett 
magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 
mellékletében felsorolt - magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett állat, 

□ Az eb a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos Magyar 
Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező állat, 

□ Az eb a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy 
közfeladatot ellátó õrszolgálatban alkalmazott, 

□  Az eb ivartalanított (kivéve veszélyes eb), 
□ Az eb állatmenhelyrõl, ebrendészeti teleprõl vagy állatvédelmi szervezettõl örökbefogadott. 

 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Kelt: Mindszent, 2015. ……………………….. 
 

………………………………….. 

   Aláírás 

 
Tájékoztató 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat és Ebtartókat, hogy a 2015. évben Mindszent 
városában kötelezően megtartandó ebösszeírás és ebrendészeti nyilvántartás elkészítése 
érdekében a fenti nyomtatvánnyal az adatszolgáltatás kötelező valamennyi ebre 
vonatkozóan. Minden Mindszenten megtalálható ebet össze kell írni, függetlenül attól, 
hogy annak tulajdonosa esetleg nem mindszenti lakos! 
 
A nyomtatvány kitöltésének, és a Polgármesteri Hivatalban (a kihelyezett gyűjtőben) 
történő leadásának határideje 2015. április 30. 
Egy nyomtatványon egy ebet lehet bejelenteni, további nyomtatványok a Polgármesteri 
Hivatal portájáról vihetők el az ügyfélfogadási rendtől függetlenül, illetőleg az 
önkormányzat honlapjáról letölthetők. 
 
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a bevallások feldolgozása után az önkormányzat 
helyszíni ellenőrzést tart állatorvos és hivatalos személy közreműködésével, amelynek 
során valamennyi eb chipeltségét és a bejelentett adatokat ellenőrizzük, és összevetjük a 
bevallásban szereplőkkel.  
 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, vagy a hiányos, nem megfelelő, vagy nem minden ebre 
kiterjedő adatszolgáltatás bírságot von maga után. 
 
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy az adatok egyeztetése érdekében a 
hatósági- és magán állatorvosok kötelesek adatot szolgáltatni az önkormányzatnak. 
 
Az eb-bevallás nincs összefüggésben ebadó bevezetéssel.   
 
Együttműködésüket köszönjük. 
 

Mindszent Város Önkormányzata 
 


