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Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Budapest X. kerület területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a 
alapján kerül sor az ebek kötelező összeírására a törvény 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott tartalommal. 
A települési önkormányzat az összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról 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.

A kötelező ebösszeírás 2021. március 1. és 2021. június 30. között történik önbevallásos módszerrel. 

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a kerületi 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy 2013. január 1-jétől a négy hónapnál idősebb eb csak 
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a mikrochippel még 
nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglaltak szerint az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-
kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az 
állat állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint
a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként. 

Köteles továbbá 
a) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság 

felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, 
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából,

b) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási 
könyv pótlását kérni,

c) az oltás során közreműködni.

Az összeíró lap beszerzése és visszaküldése

Az EBÖSSZEÍRÓ LAPOT ebenként kell kitölteni és aláírva visszajuttatni. Az ebösszeíró lap beszerezhető 
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá letölthető a www.kobanya.hu/főoldal/
hirdetmények/ebösszeírás honlapról. Az ebösszeíró lap másolható. Lehetőség van továbbá a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján megjelenített ebösszeíró lap elektronikus kitöltésére.

Az ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2021. június 30-ig kell visszajuttatni
• online módon a www.kobanya.hu honlapon keresztül,
• ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre szkennelve,
• e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével,
• postai úton, 
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.) elhelyezett gyűjtőládába rakva.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2021. évi ebösszeíráshoz
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ebFelhívom az ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket
2021. évben ismét be kell jelenteni.

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem az előírtaknak
megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet
d) pontja alapján 150 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható. 

Kitöltési útmutató az ebösszeíró laphoz

1-3. ponthoz: 
Az 1. pontot minden esetben ki kell tölteni.
Amennyiben az eb tulajdonosa és az ebtartó különböző személy, az 1. és 3. pontot is ki kell tölteni. 
Az eb tartási helye eltérhet az ebtulajdonos/ebtartó lakcímétől, ezért a 2. pontot minden esetben ki kell tölteni.

4. ponthoz:
Az eb fajtáját a törzskönyv alapján, amennyiben nem rendelkezik törzskönyvvel, akkor az eb külleme alapján kell 
meghatározni. Meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. Iránymutatóak 
az oltási könyvben rögzített adatok.

5-10. ponthoz:
Az adatokat a rendelkezésre álló dokumentumok és okmányok alapján kell értelemszerűen kitölteni. Az 
okmányokon szerepel a beavatkozásokat végző állatorvos neve és kamarai száma, a megfelelő sorokba ezek 
kerülnek.

9. ponthoz:
Az örökbefogadás ténye az eb származásának dokumentálása szempontjából fontos adat.

11. ponthoz:
Eb által okozott sérülés miatt, az állategészségügyi hatóság által veszettség szempontjából történt megfigyelés 
adatait, valamint az eb veszélyessé minősítésére vonatkozó adatokat a megfelelő válasz melletti négyzetbe 
húzott X-el és az időpont beírásával kell közölni.

12. ponthoz:
Igen válasz aláhúzása esetén az elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási 
igazolás másolatát az ebösszeíró laphoz csatolva le kell adni.

Aláírás, illetve a nyilatkozó státusza:
A megfelelő adat melletti négyzetbe húzott X jellel jelölendő. 

Ha a fenti adatok közléséhez szükséges okmány (oltási könyv, mikrochip-beültetést, ivartalanítást bizonyító 
okmány, származási igazolás) elveszett, akkor a megfelelő sorba az „ELVESZETT” szöveg kerüljön beírásra. 
Ebben az esetben is közölni kell azonban a beavatkozást végző/okmányt kiállító állatorvos nevét és székhelyét. 

Köszönjük együttműködésüket.

Budapest, 2021. február 15.

Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

  


