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F E L H Í V Á S 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése 

alapján a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 

veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 

 

Gönyű község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 

2019. január 14-től február 22-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez. 
 

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 

formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos / ebtartó kötelessége, ugyanakkor hivatalunk 

háztartásonként egy darab nyomtatvány kézbesítéséről gondoskodik. Több eb esetén 

ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. 

 

A formanyomtatvány beszerezhető 2019. január 7-től február 22-ig folyamatosan a Gönyűi 

Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető a település honlapjáról. 

 

ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 800 – 1200 és 1300 - 1600 

kedd: 1300 - 1600 

szerda: nincs ügyfélfogadás 

csütörtök: 800 – 1200 

péntek: 800 - 1200 

 

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljeskörűen kitölteni és az 

ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2019. február 22-ig a Gönyűi Polgármesteri 

Hivatalhoz az eredeti, aláírt példányt visszajuttatni. A bejelentő lapok leadásának elősegítése 

érdekében a közforgalmú helyeken gyűjtődobozok kihelyezését is tervezzük. 

 

Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettségének teljesítését a Hivatal ellenőrzi. Felhívom továbbá a figyelmüket, hogy 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. 

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az 

ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező 

változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

 

Gönyű, 2019. január 2. 

 

 dr. Szigethy Balázs sk. 

 jegyző 



EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2019. 
(ebenként külön nyomtatványt kell kitölteni) 

 
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:  

Az eb tulajdonosának  
neve: 
 
címe: 
 
 

  Az eb tartójának    

neve:       

címe:       
        

telefonszáma:  e‐mail címe:    
       

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:      

  Az eb    

fajtája/fajtajellege:    neme: * SZUKA KAN 

születési ideje:    színe:   

tartási helye:     hívóneve:   

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:      

Transzponderrel (mikrochippel)  Ivartalanított eb esetén Kisállat‐útlevéllel rendelkező eb 

ellátott eb esetén     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  az ivartalanítást végző állatorvos az útlevelet kiállító állatorvos kamarai 
bélyegzője száma:  kamarai bélyegzője száma: bélyegző száma:  
(a bélyegzőlenyomaton található szám)  (a bélyegzőlenyomaton található szám) (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  Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem*  

státusza: megfigyelt – nem megfigyelt *       

kezdő időpontja:   veszélyessé minősítésének időpontja:  

       
* a megfelelő választ kell megjelölni       

 
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött 
nyomtatványhoz. 
 
 
Kelt: ……………………………, 2019. ……………..… hó ……… nap …………………….…………………………………………… 

aláírás 


