
Ebtartás, ebtartás megszűnésének bejelentése, eboltási kötelezettség 

Ügyleírás 

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) és a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. 

rendelet előírásai szerint: 

Az állattartó köteles gondoskodni az ebek megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 

gondozásáról, szökésüknek megakadályozásáról; 

Az állattartó köteles a tulajdonában álló ebek veszettség elleni oltásáról és chippel történő 

jelöléséről gondoskodni, valamint a nyilvántartásba vételükhöz szükséges eb bejelentő lapot 

benyújtani az alábbiak szerint a Polgármesteri Hivatalba. 

Az Ávt. 42/B.§ (1) bekezdése Földes Nagyközség közigazgatási területén háromévente 

ebösszeírást végez. 

 Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott 

jogszabályban meghatározott adat-tartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt 

(azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.  

Az aktuális ebösszeírásról  külön felhívásban tájékoztatjuk a lakosságot. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga 

után! (a bírság alapösszege 75.000 Ft) 

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B §-ában foglaltak szerint: 

-  a transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az 

adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban 

regisztráltatni, 

- a transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, 

vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a 

magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, 

- a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért 

kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett 

eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál 

megjelöltetni. 

Az eb transzponderrel való ellátását a jegyző ellenőrizheti. Amennyiben a jegyző észleli, 

hogy a négy hónaposnál idősebb eb nincs transzponderrel jelölve, köteles jelentést tennie a  

járási állat-egészségügyi hatóság felé. 



Tájékoztató az eb veszettség elleni védőoltásával kapcsolatos kötelezettségekről: 

Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak 

bejelenteni, ha az állata 

a) a három hónapos kort elérte, 

b) elhullott vagy elkóborolt, vagy 

c) új tulajdonoshoz került. 

Ha új tulajdonoshoz kerül, az új tulajdonos is köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét 

ellátó szolgáltató állatorvos felé a változást bejelenteni.  A bejelentésnek tartalmaznia kell a 

veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, időpontját, és az immunizálási végző 

állatorvos kamarai bélyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási könyv 

bemutatásával is. 

Az állattartó köteles: 

a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi 

vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat 

állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak 

szerint: 

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 

ab) az első oltást követően 6 hónapon belül, 

ac) ezt követően évenként; 

b) 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; 

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc 

napon belül az oltási könyv pótlását kérni; 

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során 

közreműködni. 

Az állatvédelmi jogszabályokban foglaltak be nem tartása esetén az állatvédelmi bírságról szóló 

244/1998. (XII. 31.) számú kormányrendelet alapján az illetékes állatvédelmi hatóság 

(jegyző/járási állat-egészségügyi hatóság állatvédelmi bírságot szabhat ki. 

Illetékesség: 

Földes közigazgatási területe 

Szükséges okiratok:  

- ebösszeíráskor az eb bejelentő lap hiánytalan kitöltése  

 

Ügyintézés: 

Földesi Polgármesteri Hivatal Műszaki- és Igazgatási iroda 

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.  

Ügyintéző: Mezőfalvi Szilvia Szabina igazgatási ügyintéző földszint 3. számú iroda 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 08.00-12.00, 13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 



Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

 

Te.: 0654 531-000, e-mail.: hivatal@foldes.hu, mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu 

 

Az ügyintézés személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton vagy elektronikus úton 

történhet. 

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a kérelmet 

kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ügycsoportban 

az alábbi nyomtatvány érhető el az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap 

formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – 

nyomtatható PDF formátumban. 

iForm Nyomtatvány megnevezése Ágazat Ügytípus 
Ebösszeíró adatlap 

Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról 

Általános vagy egyéb 

igazgatási ügyek 
Ebnyilvántartás 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el. 

Ügyintézés határideje és díja:  

Ebbejelentés esetén: nyilvántartásba vétel azonnal, illetékmentes 

Ebekkel kapcsolatos lakossági bejelentés (panasz és közérdekű bejelentés) elbírálásának 

határideje 30 nap, illetékmentes. 

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 

Az alkalmazott jogszabályok 

- a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

- 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

- a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

Ebbejelentő lap (A nyomtatvány elérhető a honlap „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok” menüben.) 
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mailto:mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

