
Felhívás 

Ebösszeírásra 
  Zalaapáti, Esztergályhorváti, Bókaháza, Gétye, Dióskál, Egeraracsa, Zalaszentmárton községek 

területén 

Tisztelt Ebtartók! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-

ában foglalt kötelezettség alapján a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási területén 

EBÖSSZEÍRÁSRA kerül sor 

    2020. október 1. és 2020. november 30. napja között 
Az ebösszeírás során az ebtartónak az Ávtv.-ben meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és 

azt az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal részére eljuttatnia. 

Az adatlap személyesen átvehető, ill. a község honlapjáról letölthető: 

- Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. (Községháza), vagy    

  www.zalaapati.hu honlapon 

- Esztergályhorváti Falugondnoknál 8742 Esztergályhorváti Iskola u. 1. (Könyvtár) 

  www.esztergalyhorvati.hu 

- Bókaháza Kultúrház (IKSZT) 8741 Bókaháza, Kossuth L. u. 6., vagy www.bokahaza.hu honlapon 

- Gétyei Falugondnoknál 8762 Gétye, Kossuth L. u. 5. (Kultúrház), vagy www.getye.hu honlapon 

- Dióskál, Béke tér 1. (Önkormányzati Iroda), vagy www.dioskal.hu honlapon 

- Egeraracsa Kultúrház (IKSZT) 8764 Egeraracsa, Ady E. u. 1., vagy www.egeraracsa.hu honlapon 

- Zalaszentmárton, Kultúrház 8764 Zalaszentmárton, Kossuth L. u. 51. vagy www.zalaszentmarton.hu 

  honlapon 

A kitöltött adatlapon az adatszolgáltatás 2020. november 30-ig az alábbi módok egyikén 

teljesíthető: 

- postai úton: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8741. Zalaapáti, Szent István tér 9. 

- elektronikus úton: ügyfélkapun (Rövid név:KAPATI8741, KRID azon: 400099930) 

     Email-ben: kozoshivatal@zalaapati.hu 

- személyesen: lásd. az adatlap átvételi helyeken felsoroltaknál 

- gyűjtőládában (postaláda) elhelyezve: A Községháza (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) 

  főbejárata mellett jobbra a falra kihelyezett gyűjtőládába. 

Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az 

adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. 

számú melléklet d) pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja 30.000.-Ft. állatvédelmi 

bírsággal sújtandó. 

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy: 

- a négyhónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (microchippel) megjelölve lehet csak tartani 

- az ebösszeírás során a mickrochippel ellátott, a központi nyilvántatásban már szereplő ebeket is be 

  kell jelenti 

- az előző években tartott ebösszeírás során, vagy azt követően bejelentett ebek vonatkozásában is 

  teljesíteni kell az adatszolgáltatást 

- az összeírás után is köteles az adatokban bekövetkezett változást, a szaporulatot írásban bejelenteni. 

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az ebösszeírás törvényi kötelezettsége az önkormányza-

toknak, mely az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 

tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából 

szükséges. Ebrendészeti hozzájárulás nem kerül bevezetésre egyik községünkben sem.   

Zalaapáti, 2020. október 1. 

   dr. Milus Lajos sk. 

jegyző 

http://www.zalaapati.hu/
https://esztergalyhorvati.hu
http://www.bokahaza.hu/
http://www.getye.hu/
http://www.dioskal.hu/
http://www.egeraracsa.hu/
http://www.zalaszentmarton.hu/
mailto:kozoshivatal@zalaapati.hu


Bejelentő adatlap 

kutya (eb) önkormányzati nyilvántartásba vételéhez

  Bejelentem a tulajdonomban lévő kutyát (ebet) az alábbi adatokkal:      

Kelt:……………………………/hely/ 2020 …………/hó/……../nap/         …..……………………  

.    bejelentő aláírása 

- A nem ismert, vagy nem létező adatokat vízszintes vonallal kell jelölni. 

- A nem fajtiszta, vagy nem megállapítható fajtájú kutyánál a „keverék” szót kell használni. 

- Transzponderen az állatok egyedi megjelölésére szolgáló microchip értendő. 

- A nyilvántartás vezetése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B.§ (3) 

  bekezdése alapján történik. 

kérdés válasz kérdés válasz 

A tulajdonos neve: A tulajdonos címe: 

A tartó neve: A tartó címe: 

Telefonszáma: E-mail címe 

Eb fajtája: Eb neme: 

Eb születési ideje: Eb színe: 

Eb hívóneve: Eb tartási helye: 

Transzponder (chip) sorszáma: Beültetés ideje: 

Beültetést végző magán 

állatorvos neve:  

Kamarai bélyegzőjének 

száma: 

Ivartalanítás időpontja: Ivartalanítást végző 

magán állatorv. neve: 

Kamarai bélyegzője száma: Oltási könyv sorszáma: 

Oltási könyvet kiadó magán 

állatorvos neve: 

Kamarai bélyegzőjének 

száma: 

Veszettség elleni oltás 

időpontja: 

2017   2018  

2019   2020 

Használt oltóanyag és 

gyártási száma: 

2017   2018  

2019   2020

Védőoltást elvégző magán 

állatorvos neve: 

2017   2018  

2019   2020

Kamarai bélyegzőjének 

sorszáma: 

2017   2018  

2019   2020

Ha veszettség szempontjából 

aggályos, időpontja: 

Útlevél száma: 

Útlevél kiállításának 

időpontja 

Útlevelet kiállító magán 

állatorvos neve: 

Kamarai bélyegzője száma: Eb veszélyessé 

nyilvánításának ideje: 
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