
 

 
   
 
Kedves Ebtulajdonos! 
Tisztelt Asszonyom/Uram! 
 
Visegrád Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B §-a (továbbiakban: törvény) alapján ebösszeírást köteles végezni. 
Az önkormányzat az ebösszeírás során szerzett adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles 
vezetni és a központi adatbázis valamint a Magyar Állatorvosi Kamara részére adatokat szolgáltatni. A 
hivatkozott törvényben meghatározott adatokat az eb tulajdonosa és tartója köteles az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  
A megbízólevéllel rendelkező ebösszeíró (Jatyel Imréné) minden belterületi lakóingatlant 2013. 
február 4-től felkeres és a lakosok adatszolgáltatása alapján összeírja az ott tartott ebeket. Az eb 
tulajdonosa, tartója az összeírás során, köteles a levelem mellékletében szereplő kitöltött 
nyilatkozatot az önkormányzat összeírója részére átadni. Kérem, hogy adatszolgáltatásukkal 
segítség az összeíró munkáját és ne akadályozzák. 
Az adatszolgáltatás a törvény 42/B § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, „az állatvédelmi bírságról” szóló 244/1998. (XII. 31.) 
kormányrendelet alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető. 
 
Egyúttal felhívom az ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy 2013. január 1-től  „a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet 17/B §-a értelmében 
minden négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel (transzponderrel) megjelölve tartható. A 
jogszabályban foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy 
hónaposnál idősebb mikrochippel (transzponderrel) nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos 
köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé. A mikrochippel (transzponderrel) 
megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb 
tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 
Az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A § (2) bekezdése  szerint a 
mikrochip beültetése 3500 Ft, de az egyes magán állatorvosok ettől eltérő árat határozhatnak meg. 
Ez az összeg magában foglalja a mikrochip árát, a behelyezés költségét és az állami adatbázisba 
történő regisztráció díját. 
A mikrochip behelyezését csak az arra feljogosított és megfelelő műszerekkel rendelkező magán 
állatorvos végezheti. Visegrád településen az elmúlt években a veszettség elleni kötelező 
összevezetéses eboltást Dr. Szétag Jenő állatorvos végezte, aki a mikrochip behelyezésével 
kapcsolatban is hívható. (tel.: 06-30/365-0874). Természeten a mikrochip behelyezése más 
állatorvossal is elvégeztethető.   
Megkérünk minden eb tulajdonost, hogy a mikrochip behelyezésével kapcsolatban ismertetett 
jogszabályi rendelkezésnek is tegyen eleget, mert ellenkező esetben ellene az állatvédelmi hatóság 
45.000-135.000  forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható bírságot szabhat ki.  
 

Visegrád, 2013. január 21. 
  Tisztelettel: 

 
          Dr. Szabó Attila 
   aljegyző 



 
 NYILATKOZAT   

az ebtulajdonossal, az ebtartóval és az ebbel kapcsolatos adatokról  

 
Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni!  

Több eb esetén minden ebrıl külön nyilatkozatot kell kitölteni!  
1. Az eb tulajdonosának  a) neve:_________________________________________________  

    b) címe: ________________________________________________  

2. Az ebtartó (csak akkor kell kitölteni, ha nem egyezik meg az eb tulajdonosával) 

    a) neve: _________________________________________________  

    b) lakcíme: ______________________________________________  

    c) telefonszáma: __________________________________________  

    d) elektronikus levélcíme:____________________________________  

3.) Az eb    a) fajtája: _______________________________________________  

    b) neme: ________________________________________________  

    c) születési ideje: _________________________________________  

    d) színe: ________________________________________________  

    e) hívóneve: ______________________________________________  

4.) Az eb tartási helye: ____________________________________________________________  

5.) A beültetett transzponder (mikrochip)  

 a) sorszáma: ________________________________________________________________  

 b) beültetésének idıpontja: _____________________________________________________  

 c) beültetését végzı szolgáltató állatorvos neve: _____________________________________  

 d) beültetését végzı állatorvos kamarai bélyegzıjének száma: ___________________________  

6.) Az eb  a) ivartalanításának idıpontját: ____________________________________________  

  b) az ivartalanítást végzı szolgáltató állatorvos nevét: ___________________________  

  c) az ivartalanítást végzı állatorvos kamarai bélyegzıjének számát: _________________  

7.) Az eb oltási  a) könyvének számát: _____________________________________________  

   b) könyvét kiadó szolgáltató állatorvos nevét: ___________________________  

   c) könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzıjének számát: _________________  

8.) Az eb veszettség elleni védıoltásának utolsó idıpontja: _________________________________  

9.) Az eb veszettség elleni  

 a) védıoltása során használt oltóanyag: ____________________________________________  

 b) védıoltása során használt oltóanyag gyártási száma: _________________________________  

 c) védıoltását végzı szolgáltató állatorvos neve: _____________________________________  

 d) védıoltását végzı állatorvos kamarai bélyegzıjének száma: ___________________________  

10.) Az eb  

 a) veszettség gyanúja miatt megfigyelés alatt áll-e? igen* nem*  

 b) megfigyelésének idıpontja: ___________________________________________________  

11.) Kisállatútlevéllel rendelkezı eb esetén az  

   a) útlevél száma: ________________________________________________  

   b) útlevél kiállításának idıpontja: ____________________________________  

   c) útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve: __________________________  

   d) útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegzıjének száma: ________________  

12.)Az eb veszélyessé nyilvánítva: igen* nem*  

A veszélyessé nyilvánítás idıpontja: _______________________________________________  

Elismert tenyésztı szervezet által törzskönyvezett eb esetén kérjük mellékelni a származási igazolás másolatát!  
 
* A megfelelıt kérjük aláhúzni!  

(Az állatorvos kamarai bélyegzıjének száma az eb oltási könyvében használt bélyegzılenyomaton szereplı szám.) 
 
Visegrád, 2013. …......................................  
 
        …...................................................................... 

                eb tulajdonosa 


