
 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – Kállósemjén 2022 év 

 
 (kitöltési útmutató az ADATLAP hátsó oldalán található) 

A.) 
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 

Az eb tulajdonosának 

neve: 

címe:  

 

Az eb tartójának  

(amennyiben a tulajdonos és az ebtartó ugyanaz, nem kell kitölteni)  

neve: 

címe: 

telefonszáma: e-mail címe: 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:  

Az eb I. 

fajtája/fajtajellege: neme: 

születési ideje:  színe: 

tartási helye:  hívóneve: 

Az eb II.  

fajtája/fajtajellege: neme: 

születési ideje:  színe: 

tartási helye:  hívóneve: 

Az eb III.  

fajtája/fajtajellege: neme: 

születési ideje:  színe: 

tartási helye:  hívóneve: 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok: 

 

Transzponderrel (mikrochippel) 

ellátott eb esetén 

Ivartalanított eb esetén 

 

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb 

esetén 

a chip sorszáma: 

 

útlevél száma: 

beültetés időpontja: 

 

az ivartalanítás időpontja: 

 

útlevél kiállításának időpontja: 

 

a beültetést végző állatorvos neve: 

 

az ivartalanítást végző állatorvos 

neve: 

 

az útlevelet kiállító állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos 

kamarai bélyegzője száma: 

(a bélyegzőlenyomaton található 

szám) 

 

az ivartalanítást végző állatorvos 

kamarai bélyegzője száma: 

(a bélyegzőlenyomaton található 

szám) 

 

az útlevelet kiállító állatorvos 

kamarai bélyegző száma: 

(a bélyegzőlenyomaton található 

szám) 

 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok 

Az eb 

oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 

 

oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve: 

 

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: 

 

az oltóanyag gyártási száma: 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője 

száma:  

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: 

(a bélyegzőlenyomaton található szám) 



(a bélyegzőlenyomaton található szám) 

 

 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 

 
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 

státusza: megfigyelt – nem megfigyelt * 

Az eb veszélyessé minősítve:  

igen – nem* 

kezdő időpontja: 

 

veszélyessé minősítésének időpontja: 

 

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                    

 

 

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni 

a kitöltött nyomtatványhoz! 

 

Kállósemjén, 2022. ……….  hó …… nap 

 

 

 …………………….…………………………………………… 

 (név olvashatóan) 

 

       ………………………………………………………………… 

 (aláírás) 

B.)(1) 

NYILATKOZAT 
 

A 4324 Kállósemjén, ...................................................................................................................................  

alatti ingatlanra vonatkozóan kijelentem, hogy eb az ingatlanon nem található, az ingatlanban élő(k) 

ezen az ingatlanon ebet nem tart(anak). 

 

 

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

Ingatlan tulajdonosa / bérlője / használója ill. annak hozzátartozója 

(név olvashatóan és aláírás) 
 

Kállósemjén, 2022……….…………………  hó …… nap  

 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2022. – Kállósemjén” nyomtatványhoz  

 

Az adatlapokat az ebenként külön adatlapon kérjük bejelenteni! 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. 

Amennyiben az ebtartó és a tulajdonos személye azonos, úgy a II. pontot nem kell kitölteni. 

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.  

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.  

 

1 Egy adott ingatlanhoz, csak egy nyilatkozat szükséges! 

 

FELHÍVÁS 

 

Kállósemjén Nagyközség KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA 
 

Tisztelt kállósemjéni eb tartók! 
 

Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 42/B.§-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 

 

2022. augusztus 10. – 2022. szeptember 10. között eb összeírásra kerül sor. 

 

Az eb összeírás során az eb tartóknak a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni 

és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás 

célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés. 

 

Az adatlap személyesen átvehető és kitöltés után személyesen le is adható a Polgármesteri Hivatalban a 

8-as szobában! 

 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatalban. 

 

Az eb összeírás 2022. szeptember 10-ig alábbi módon is teljesíthető: 

 

- a kitöltött és aláírt adatlapokat a Polgármesteri Hivatal 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112. címre 

lehet postázni.  

- határidő: személyesen leadva 2022. augusztus 10. – 2022. szeptember 10. közötti időszakban 

  

Tájékoztatjuk továbbá az eb tartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint, hogy: 2013. január 1-től - a hivatkozott törvény 

szerint - a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A 

jogszabály megsértése esetén az eb tartó 215.000,- Ft pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e 

kötelezettségének még nem tett eleget, az eb összeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja. 

Az eb összeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban 

már szereplő, valamint a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. 

Az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat írásban 

bejelenteni. 

Az eb összeírás adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 

(XII. 31.) kormányrendelet alapján 150.000,- Ft pénzbírsággal sújtható. 

  

Kállósemjén, 2022. július 20. 


