
 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

EBÖSSZEÍRÁSRÓL 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. június 15-től 2018. szeptember 30-ig ebösszeírást végez. 
  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel 2018. június 15-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez. Az 
ebösszeírás három évente az önkormányzat kötelezettsége. 
Az ebösszeírás során az ebtartóknak (az eb tulajdonosa, illetve aki az ebet/ebeket gondozza, felügyeli) ebenként egy, a 
hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azt az Önkormányzathoz visszajuttatni. Az 
adatlap beszerezhető a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.), vagy 
letölthető a www.gyongyostarjan.hu honlapról. Az ebösszeírás önbevallás alapján történik, a formanyomtatvány beszerzése 
az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége. Az ebtulajdonos és az ebtartó az összeírásban köteles együttműködni. 
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módon lehet az Önkormányzathoz benyújtani: 

 személyesen a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett „EBÖSSZEÍRÁS” feliratú dobozba 
bedobva 

 postai úton Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. címre 
 faxon a 37/372-018 faxszámra 
 amennyiben az ebtartó rendelkezik ügyfélkapuval, az ebösszeírásban szereplő adatok megadásával az epapir.gov.hu 

oldalon (ügytípus: Állategészségügy, címzett: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, adattartalom másolható a 
www.gyongyostarjan.hu oldalról ). 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. szeptember 30. Az ebösszeíró lapot abban az esetben is 
kérem visszajuttatni, ha nem tart ebet, de kérem a megfelelő sorban azt jelezni szíveskedjen.  
Fontos, hogy az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, 
szaporulatot írásban bejelenteni. 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. 
Együttműködésüket köszönjük!       Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
 

EBÖSSZEÍRÁS 2018. GYÖNGYÖSTARJÁN  EBENKÉNT KÜLÖN LAPOT KELL KITÖLTENI! 

Az ebtartó / eb 
tulajdonosának 

(ha eltérő, az eb egyéb 
adatainál adja meg!) 

neve  

lakcíme Gyöngyöstarján, 

telefonszáma  e-mail címe  

Az eb 

ivartalanított fajtája  neme  

IGEN / NEM születési ideje (kora)  színe  

ivartalanítás 
időpontja 

hívóneve  
tartási helye (ha eltér az 
ebtartó lakcímétől) 

 

 

törzskönyvezett 
(kérjük csatolni) 

IGEN / NEM 
mentő, vakvezető, 
terápiás 

IGEN / NEM 

MH, rendvédelmi, 
őrszolgálati 

IGEN / NEM 
menhelyről, ebrendé-
szettől örökbefogadott 

IGEN / NEM 

Az ebbe ültetett 
transzponder (chip) sorszáma  beültetés időpontja  

Az eb oltásának adatai 
legutolsó oltás 
időpontja 

 
oltóanyag és gyártási 
száma 

 

Oltási könyv száma 

 

 

 

 

Az állatorvos adatai neve kamarai bélyegzője sz. 

eb oltási könyvét kiadó magánállatorvos   

transzponder 
beültetést  végző magánállatorvos 

  

ivartalanítást    

Az eb egyéb adatai (veszettség megfigyelés, 
veszélyes eb, stb.) 

 

Adataim kezeléséhez Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata ebnyilvántartásának vezetése céljából 

hozzájárulok. Büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nincs a tulajdonomban/tartásomban eb.  
(kérem, ebben az esetben tegyen a keretbe x jelet) 

 

Gyöngyöstarján, 2018. …………………………. ebtartó aláírása 
              

http://www.gyongyostarjan.hu/

