
Ismét aktuális az ebek veszettség elleni oltása 

A veszettség, mint a múlt század elején vadállatokban és háziállatokban - főleg kutyákban és 

macskákban -, gyakran is emberben előforduló rettegett fertőző, állatról emberre terjedő (un. 

zoonózis) megbetegedés ismét  gyakran megállapításra került rókákban. Az állategészségügyi hatóság 

ennek következtében ebzárlatot rendelt el több környékbeli településen és felhívta a figyelmet a 

veszettség elleni oltások hatékonyabb ellenőrzésére.  

Az Önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és 

más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti 

és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 

köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  

 

A fentiek alapján ismét napirendre került az ebek veszettség elleni oltásainak, az ebek elektronikus 

transzponderrel (chip) történő megjelölésének ellenőrzése és számonkérése. Az állatok védelméről 

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 42/B § (1) bekezdése alapján Mende község 

Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése, illetve az ebek veszettség elleni oltásának 

ellenőrzése érdekében ismételten felhívja a figyelmet, hogy az ebeket tartó gazdáknak kötelessége a 

mellékelt  ebösszeíró adatlap kitöltésével és az önkormányzathoz történő beküldésével az ebeket 

bejelenteni.  Az önkormányzat által vezetett nyilvántartás alapján 2014 évben nagyon sok ebtartó 

nem gondoskodott időben az állata veszettség elleni oltásáról. Kérem valamennyi kutyatartót, hogy 

ellenőrizze kutyájának 1 éven belüli veszetség elleni oltásának meglétét. Felhívom figyelmüket, hogy 

az oltás csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eben végezhető el.  

Mindezek alapján felhívom az Mende közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb 

ebek tulajdonosait/tartóit, hogy amennyiben a 2014-es ebösszeírás óta tulajdonába új eb került 

vagy az összeírásból kimaradt az erre rendszeresített „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 

2015. április  30-ig a Mende Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjenek. 

Azon eb tulajdonosok, akik az ebek oltását nem az önkormányzat által szervezett helyen végzik 

szintén töltse ki és juttassák vissza az „Ebösszeíró adatlapot a Mendei Polgármesteri Hivatalba, 

annak érdekében, hogy a nyilvántartásunkat aktualizálni tudjuk. 

Az Ebösszeíró adatlap   letölthető Mende község honlapjáról (www.mende.hu) illetve beszerezhető 

a Polgármesteri Hivatalban, vagy az állatorvosi rendelőben. 

Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. Az adatlapot elektronikus 

benyújtás esetén is alá kell írni, és beszkenelve eljuttatni a megfelelő címre. Az adatszolgáltatással 

kapcsolatosan a 29/438-007 telefonszámon kérhető további tájékoztatás, hivatali időben. 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy 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 adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrzik. 
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