
 

Kitöltési útmutató 

Az I-II. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két 

személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét pont. 

A III. pontnál: 

- Az „Alap adatok” alpontban az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme 

alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” 

megjelölést kell beírni. A tartási hely esetén a tartási hely címét kell megadni, mely 

egyezhet is és el is térhet az ebtartó címétől. 

- A „Beültetett transzponder (mikrochip) adatok” alpontnál a transzponderes 

(mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett 

mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést 

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

ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is. 

- „Az eb oltási könyvéről” és a „Veszettség elleni oltások adatai” alpontok az állatorvos 

által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthetők ki. 

- A „Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelésével kapcsolatos adatok” 

alpontnál a helyes válasz „x” jellel történő megjelölésével kell jelezni a veszettség 

szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt 

áll, vagy sem. 

- A „Veszélyessé nyilvánított eb adatok” alpontnál a helyes válasz „x” jellel történő 

megjelölésével kell jelezni, hogy az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy sem. 

(Veszélyes eb az 1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § (2) bekezdése értelmében az 

állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb. Állatvédelmi hatóság 

e tekintetben a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal.) 

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön 

beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, 

vagy adta ki az okmányt. 

 

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos 

kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra. 

 

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 13. szám 

alatti irodájában, illetve letölthető Letenye város honlapjáról (www.letenye.hu). 

 

Az ebösszeíró adatlapokat ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módokon: 

- levélben postai úton (Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 8868 Letenye, Kossuth u. 10.) 

- személyesen (Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 13. számú irodája) 

- elektronikusan a megyine@letenye.hu e-mail címre. 

  

 
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. április 15. 
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