
Tisztelt Ebtartó! 

Martonvásár Város Közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (továbbiakban tv.) 42/B § - a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban 

előírt adattartalommal.  

A tv. alapján a települési (kerületi) önkormányzat köteles az ebösszeírás nyomán az ebtartók által 

szolgáltatott adatokról helyi, elektronikus nyilvántartást vezetni. 

Az eb tulajdonosa, illetve az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon feltüntetett 

adatokat a települési (kerületi) önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állampolgárokat ebtartással 

kapcsolatos adataik tekintetében nyilatkozattételi kötelezettség terheli, így akik nem tesznek eleget 

ezen kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a tv. 43. § (1) bekezdése alapján. 

A megküldött adatlapok szükség esetén másolhatók, illetve további példányai átvehetők a 

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, illetve az ügyfélszolgálaton, valamint 

letölthetők a www.martonvasar.hu honlapról. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként egy példányban kell kitölteni, majd a Martonvásári Polgármesteri 

Hivatal részére az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni: 

1. levélben, postai úton (postacím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.); 

2. leadni:  a Hivatal ügyfélszolgálatán; 

  a Hivatal Műszaki Osztályán ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, illetve ebtulajdonosokat, hogy 2013. január 1. napjától négy 

hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy a 

még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Az eb mikrochippel történő 

ellátásának díja magában foglalja a mikrochip árát, a beültetés díját, valamint az állatorvosi 

adatbázisba történő regisztráció díját is. 

 

Kitöltési útmutató 
Az 1.pont esetében az eb tulajdonosa megegyezhet, de el is térhet az eb tartójától. Az 1.1. és az 1.2. 

pont egyezés esetén is kitöltendő. 

A 2. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg 

nem határozható fajtajelleg esetén „keverék” megjelölés használható. 

A 4.1. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon 

feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétnyomaton szerepel a beültetést 

végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a 

kisállatútlevél kiállítására is. 

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: a sorszám/szám helyett az „elveszett” szöveg kerüljön 

megadásra, és nyilatkozzon arról, hogy melyik állatorvos (név, székhely) végezte a beavatkozást, vagy 

állította ki az okmányt. 

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva, nincs kisállatútlevél, nem oltatta be, 

illetve az eb nem érte el még a 4 hónapos életkort): a sorszám helyett a „NINCS” szöveget tüntesse 

fel. 

 

 

http://www.martonvasar.hu/

