
EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 
/Ebenként külön adatlapot kell kitölteni! / 

 
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 

Az eb 
tulajdonosának neve: tartójának neve: 

címe: 

címe: telefonszáma: 
e-mail címe: 

II. Az ebre vonatkozó általános adatok:  
Az eb 

fajtája: színe: 
neme: hívóneve: 
születési ideje: tartási helye: 

III. Az ebre vonatkozó speciális adatok: 
Mikrochippel ellátott eb esetén Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb 

esetén 
a chip sorszáma: 
 

az ivartalanítás időpontja: 
 

útlevél száma: 

beültetés 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: 
 

az ivartalanítást végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 
 

az útlevelet kiállító állatorvos 
kamarai bélyegző száma: 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok 
Az eb 

oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 
 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve: 
 

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: 
 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

az oltóanyag gyártási száma: 

oltását végző állatorvos neve: 
 

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza:  megfigyelt – nem megfigyelt * 

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem* 

megfigyelés kezdő időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja: 
 megfigyelés időtartama:  

* a megfelelő választ kérjük megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                    
  
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is csatolni kell a 
kitöltött nyomtatványhoz! 
 
Kelt.: Mende, ……………………………………….. 
 
 ……………………………………………………… 
 tulajdonos/állattartó aláírása 
 
  



 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
 
 

Az adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján! 
 
 

I. rész: Az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is 
kitöltendő mindkét rovat. 
 
 
II. rész: Az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, meg nem határozható 
fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. 
 
 
III. rész: 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. 
(2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért a 
transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál haladéktalanul meg kell jelöltetni.) 
 
 
IV. rész: Az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden 
ebtartónak rendelkeznie kell. 
 
 
V. rész: 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. Fajtától függetlenül – 
veszélyesnek csak abban az esetben minősül az eb, ha azt hatósági határozat mondja ki. 
 
  
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. 
 
  



 
 

 
EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 
 

 
A kitöltéssel kapcsolatban a 29/435-001 telefonszámon kérhető további tájékoztatás, hivatali időben. 
 
 
 

Az adatszolgáltatás határideje: 2013. december 10. 
 
 
 
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: 
− postai úton vagy személyesen: Mende Polgármesteri Hivatal 2235 Mende, Fő u. 16. címen, 
− elektronikusan: ebnyilvantartas@mende.hu címen. 
 
 
 
Az adatlapot elektronikus továbbítás esetén is alá kell írni, és beszkenelve eljuttatni a megfelelő címre. 
 
 
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság az 
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft-tól természetes 
személy ebtartók esetében 90.000 Ft-ig, jogi személyek és más gazdálkodó szervezetek esetében pedig 150.000 
Ft-ig terjedhet, és ismételten is kiszabható. 
Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha mindenegyes tartott ebről benyújtásra kerül az adatlap. 

 
 

Állatorvosi szolgáltatók Mendén 
 
 
 

Dr. Popovics László magánállatorvos  
Rendelő címe: Mende, Fő u. 46/a, rendelési idő: 
szerda 14-16 óra  
                        Sülysáp, Patak sétány 5. 
Rendelési idő: Hétfő, szerda, péntek 16-18 óra,  
                        kedd, csütörtök 08-10 óra 
Telefon: 06-30/2102592, 06-20/555-8264 

Dr. Ágoston István magánállatorvos 
Rendelő címe: Sülysáp, Arany János utca 4. 
Rendelési idő: hétköznapokon 16-18 óra 
Telefon: 06-29/435-474, 06- 20/936-1731 
E-mail: allatorvossulysap@gmail.com 

 


