
Tájékoztató ebösszeírásról
Tisztelt Ebtartól

Tolmács község területén az állatok védelméröl és kiméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B.§-a alapján kerül sor az ebek összeírására ajogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak,
személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az állatok védelméröl és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (5) bekezdése
alapján az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatásí
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Borsosberényi Közös
Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltségében (2657 Tolmács, Sport u. l.), vagy letölthető

az önkormányzat weboldaláról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni az Önkormányzati Hivatalhoz az
alábbi módokon:

• Postai úton az alábbi levélcímre: 2657 Tolmács, Sport u. l.
• Hivatalban személyesen leadható
• Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a hivatal@tolmacs.hu e-maiI címre.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41120 l O. (II.26.) Korm. rendelet l7/B. § cl O) bekezdése szerint - 2013.
január l-től- a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható,
ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál
megjelöltetni.

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 adatrnódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban
változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá azt
be kell jelenteni az Önkormányzati Hivatal felé, a változást követő 8 napon belül.

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén kérjük az
ebösszeíró laphoz mellékelni a származási igazolás másolatát!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. június 30.



EBÖSSZEÍRÓ LAPIEB BEJELENTŐ

(Figyelem! Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni. Ebenként külön kérdőív töltendő ki!)

1. Az ebtulajdonos
Neve: .
Lakcíme: utca/útJközltér szám
2. Az ebtartó
Neve: .
Lakcíme: utca/útJközltér szám
Telefonszáma: .
E-maiI címe: .
3. Az eb tartásí helye
Cím: utca/útJközltér szám
4. Az eb adataí
Hívóneve: .
F . ,. ~.. IIaJtáJa vagy laJtaJe ege: .
T " k" . ,orzs onyvl szama: .
Neme: .
Színe: .
S "1 "'d'zu etesI l eJe: .
Az eb veszélyesnek minősül*: igen nem
Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontja: .
5. A beültetett transzponder adatai
A mikrochip sorszáma: .
Abeültetés időpontja: .
A beültetést végző állatorvos neve: .
A beültetést végző állatorvos kamarai bélyegző száma: .
6. Ivartalanított eb esetén
A · l" 'd" .z Ivarta anItas lopontja: .
Az ivartalanítást végző állatorvos neve: .
Az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegző száma: .
7. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb oltási könyvének száma: .
Az oltási könyvet kiállító állatorvos neve: .
Az oltási könyvet kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma: .
Az eb utolsó veszettség elleni oltásának időpontja: .
Az oltóanyag megnevezése: .
A l

, , ,. ,
z o toanyag gyártasI szama: .

Az oltást végző állatorvos neve: .
Az oltást végző állatorvos kamarai bélyegző száma: .
8. Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén
Az útlevél száma: '" .
A ' l 'l k"'ll' " k 'd" .z ut eve la Itasana Iopontja: .
Az útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve: .
Az útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos kamarai bélyegző száma: .

Hozzájárulok, hogy a fenti adatok az önkormányzati és az országos elektronikus adatbázisba bekerüljenek. Az adatok
a valóságnak megfelelnek.

Tolmács, 20 .

aláírás
Az összeíró lapot kitöltve kérjük visszajuttatni az önkonnányzathoz (2657 Tolmács, Sport u. l.). Köszönjük!


