EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)
I. Ebtulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:*
1. az eb tulajdonosának neve:…………………………………………………………….
címe:……………………………………………………………...
2. az ebtartó neve:…………………………………………………………………………
lakcíme:………………………………………………………………………….
telefonszáma:…………………………………………………………………….
e-mail címe:………………………………………………………………….......
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
az eb fajtája:……………………………………………………………………………
származási igazolásának száma (amennyiben törzskönyvezett):………………………..
neme:…………………………………………………………………………………….
születési ideje:…………………………………………………………………………...
színe:……………………………………………………………………………………..
hívóneve:………………………………………………………………………………...
tartási helye:……………………………………………………………………………..
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
1. beültetett transzponder (mikrochip) adatai:
a beültetett mikrochip sorszáma:*………………………………………………………
a beültetés időpontja:………………………………………………………………….
a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve:…………………………………………
az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:……………………………………………
2. eb oltására vonatkozó adatok:
az oltási könyv száma:…………………………………………………………………..
az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve:…………………………………
az oltási könyvet kiállító állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:……………………
az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontjai:*……………………………………
…………………………………………………………………………………………...
veszettség elleni védőoltások során használt oltóanyag:*……………………………..
…………………………………………………………………………………………...
A *-gal jelölt mezők kitöltésével kapcsolatos tájékoztatás a „Kitöltési Útmutató” részben található.
A kitöltött nyomtatványok leadása az Építéshatósági és Általános Igazgatási Irodához történhet:
· levélben a Budafok1 Pf.: 109, 1775 címre, valamint
· faxon (száma: 229-26-03), illetve
· e-mailben (e-mail cím: antalg@bp22.hu), továbbá
· személyesen az 1221 Bp., Városház tér 11. szám, vagy
· Hivatalunk Szociális Ellátási Csoportjánál (cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 264.), vagy
· a Campona Bevásárlóközpontban működő Kormányablak önkormányzati ügyfélszolgálatánál, vagy
· a Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. kerületi Hivatalában (cím: 1221 Bp., Anna utca 15/b), vagy
· a kerületi állatorvosi rendelőkben kihelyezett gyűjtődobozokban.

az oltóanyag gyártási száma:*………………………………………………………….
oltást végző szolgáltató állatorvos neve:*……………………………………………...
az oltást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:*……………………………
3. ivartalanított eb esetén:
az ivartalanítás időpontja:……………………………………………………………….
az ivartalanítást végző állatorvos neve:………………………………………………….
az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:……………………………………………
4. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén:
az útlevél száma:………………………………………………………………………...
az útlevél kiállításának időpontja:……………………………………………………….
a kiállító szolgáltató állatorvos neve:……………………………………………………
az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:……………………………………………
5. Veszélyessé minősített eb esetén:
a veszélyessé minősítés időpontja:………………………………………………………
IV. Melléklet:
Származási igazolás másolata (elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb
esetén)

Budapest,………….év……………….hónap……nap
………………………………………………
ebtartó aláírása
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Kitöltési Útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó (az állat gondozója, vagy
az állat felügyeletét ellátó személy), de el is térhet a két személy.
A II. pontnál az eb fajtája rovat az elismert tenyésztő szervezet által kiállított származási
igazolás alapján tölthető ki, ennek hiányában a rovatba „keverék”, vagy „<fajta>-jellegű”,
vagy „fajtája ismeretlen” megjelölést kell írni.
A III. ponthoz a beavatkozásokat (chip-beületétés, oltás, ivartalanítás) végző állatorvos(ok)
adatai a pecsétlenyomatokon olvashatóak, a mikrochip sorszáma az útlevélben és/vagy oltási
könyvben található (címkén, vagy kézzel bevezetve).
A IV. pont az oltási (egészségügyi) könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki.
A IV.5. ponthoz: ebet az állatvédelmi hatóság minősíthet hatósági eljárás keretében egyedileg
veszélyesnek.
Ha valamelyik okmány (oltási könyv, kisállatútlevél) elveszett, úgy sorszám/szám helyett
„elveszett” szöveget kell beírni és nyilatkozni kell az okmánykiállító/beavatkozást végző
állatorvos nevéről, székhelyéről.
Amennyiben az állat nem rendelkezik az okmánnyal, vagy nem történt rajta beavatkozás, úgy
a „nincs” szöveget kell beríni az időpont/szám rovatba.
*: A 2013. évi ebösszeírás során már bejelentett ebekről az adatlap csökkentett
adattartalommal is benyújtható. Ebben az esetben csak az I. pont, valamint a III. pontból a
„beültetett mikrochip sorszáma”, „az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontjai”, a
„veszettség elleni védőoltások során használt oltóanyag”, az „oltóanyag gyártási száma”, az
„oltást végző szolgáltató állatorvos neve” és az „oltást végző állatorvos kamarai
bélyegzőjének száma” mezők kitöltése kötelező.
Amennyiben a csökkentett adattartalmú bejelentésben szereplő adatokon kívül egyéb
adatváltozás következett be (pl.: ivartalanításra vonatkozó adatok, útlevélszám stb.), azt az
adatlapon jelölni szükséges.
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