
FELHÍVÁS 
 

Ebösszeírás 
bírsággal számolhat az a kutyatulajdonos, aki nem jelenti be a kutyáját!!! 

 
 

Felhívom a tisztelt lakosság a figyelmét arra, hogy 2012. augusztus 1-től szigorodtak az állattartásra 
vonatkozó szabályok.  
 

Az egyik legfontosabb változás az, hogy 2013. január elsejétől négy hónaposnál idősebb ebeket már csak 
elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve lehet tartani.  
 

Királyszentistván Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B.§-a alapján ismételt ebösszeírást végez. 
 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi 
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának, tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából.  
Fontos azonban kiemelni, hogy a kutyatulajdonosoknak továbbra sem kell ebrendészeti 
hozzájárulást fizetniük Királyszentistvánon. 
 

Az ebösszeírásra vonatkozó adatlapokat minden háztartásba eljuttatta az Önkormányzat 2012 évben, 
illetve az ismételt összeíráshoz jelen felhívás mellékleteként csatoltuk. 
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a 
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Arra a kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási 
kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot szabhatnak ki. 
 

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők az Önkormányzat Hivatalában 
(Királyszentistván, Fő u. 32-34.), illetve letölthetők a www.kiralyszentistvan.hu honlapról; illetve 
nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók. 
  

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § 
(10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négyhónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve 
tartható, ezért a chippel meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál meg kell jelöltetni. A regisztrált 
eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes. 
  

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a már leadott „Ebösszeíró” adatlapon szereplő adatokban 
változás állna be, továbbá a tulajdonos felügyelete alá új eb kerül a jövőben, azt be kell jelenteni a 
szükséges formanyomtatványon az Önkormányzat felé a változást követő 15 napon belül. 
 

Kérem az ebtartókat, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának Hivatalában (ügyintéző: Hőgye 
Olga) személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő-csütörtök: 08.00-12.00 és 13.00-15.00 óra, valamint 
péntek: 08.00-12.00) továbbá az önkormányzat honlapján (www.kiralyszentistvan.hu) közzétett 
nyomtatvány visszajuttatásával 
 

2015. február 27-ig  
 

a nyomtatványon szereplő adatokat szíveskedjen bejelenteni. Amennyiben valamelyik kérdés tekintetében 
nem áll rendelkezésre adat, kérem azt áthúzással jelölje! 

 

Köszönjük a segítségét! 
 

Kőszegi Ilona         Zavada Mihályné 
polgármester        kirendeltségvezető 



 
TÁJÉKOZTATÓ 

az állattartásra vonatkozó szabályok változásáról 
 
 

Felhívom a tisztelt lakosság a figyelmét arra, hogy 2012. augusztus 1-től 
szigorodtak az állattartásra vonatkozó szabályok.  
 
Az új előírások értelmében a kistestű ebeknek (20 kilogrammig) legalább 10, a 
közepes testűeknek (20-40 kilogramm) 15, nagytestűeknek  
20 négyzetméter területet kell biztosítani.  
Változnak a kikötve tartás szabályai is. Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 
6, nagytestűt 8 méteres eszközzel (lánc, kötél, stb.) szabad csak megkötve 
tartani. 
 
Jelentősen megnövekedett a kiszabható állatvédelmi bírság összege. Az új 
szabályozás 15 ezer forintban jelöli meg az alsó határt, és a bírság alapösszegét 
felszorozzák a jogsértés körülményeitől függően. Például: a legmagasabb, 10-es 
szorzót akkor kell alkalmazni, ha valaki az állat életét elfogadható ok vagy 
körülmény nélkül oltotta ki, állatot kínzott, az állat tulajdonjogával, tartásával 
felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette. Ez esetben a bírság összege 
150.000.- Ft. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebtartó kötelessége, hogy az állatorvosnál 
kezdeményezze kutyája megjelölését (chippel való ellátását).  
 
Továbbá változatlanul az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a 
közterületet ne szennyezze. Az eb által okozott szennyeződés azonnali 
eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. 
 
Az önkormányzat az ebek összeírását folyamatosan végzi, ezért kérjük azokat 
az ebtartókat, akik még bejelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget, hogy 
az ebösszeírásra szolgáló adatlapot töltsék ki és juttassák el az Önkormányzat 
Hivatalába. 
 
 
 
                                                                            Kőszegi Ilona  
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N Y O M T A T V Á N Y 

 

az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 

 

 

1.  az eb tulajdonosának  

a) neve: ………………………………………………………….………………-….…….. 

b) címe: ……………………………………………………………………….….…….….. 

2.  az ebtartó ………………………………………………………………………….………... 

a) neve: …………………………………………………………………………………….. 

b) lakcíme: …………………………………………………………………………………. 

c) telefonszáma: ……………………………………………………………………..……..  

d) elektronikus levélcíme: …………………………………………………………………..  

3.   

az eb 1 eb* 2 eb 3 eb 
a) fajtája: kan:    

nőstény:    
Ivartalanított:    

b) neme:    
c) születési ideje:    
d) színe:    
e) hívóneve:    
f) tartási helye 
megegyezik: 

1/b     
2/b    

* Kérem a megfelelő helyen X-eljen! 

4.  a beültetett transzponder sorszáma: …………………………………………………………  
5.  a transzponder beültetésének időpontja: …………………………………………………….  
6.  a beültetést végző magánállatorvos   

a) neve: ……………………………………………………………………………………  
b) kamarai bélyegzője száma: ………………………………………………………………  

7.  ivartalanított eb esetén  
a) az ivartalanítás időpontja: ………………………………………………………………..  
b) az ivartalanítást végző magánállatorvos  

- neve: …………………………………………………………………………………  
- kamarai bélyegzője száma: …………………………………………………………...  

8.  az eb oltási könyvének száma: ……………………………………………………………….  
9.  az oltási könyvet kiadó magánállatorvos  

a) neve: …………………………………………………………………………………….  
b) kamarai bélyegzője száma: ……………………………………………………………….  

10.  az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja: …………………………………………….  
 
11.  az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyag  

a) neve: …………………………………………………………………………………….  
b) gyártási száma: ………………………………………………………………………….. 

 



12.  az oltást végző magánállatorvos  
a) neve: …………………………………………………………………………………….  
b) kamarai bélyegzője száma: ………………………………………………………………  

13.  a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának  
a) ténye: ……………………………………………………………………………………  
b) időpontja: ………………………………………………………………………………..  

14.  kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén  
a) az útlevél száma: …………………………………………………………………………  
b) az útlevél kiállításának időpontja: ………………………………………………………..  
c) az útlevelet kiállító magánállatorvos  

- neve: …………………………………………………………………………………  
- kamarai bélyegzője száma: …………………………………………………………...  

15.  az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adat: …………………….  
…………………………………………………………………………………………………..  
16.  egyéb 

közlendők:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..... 

 
 
 
Dátum: 
 
 
 
 aláírás 
 (az eb tulajdonosa vagy tartója) 
 


