
Cegléd – Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról 
 

Cegléd Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 

veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente Cegléd város 

közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 

Jogosultak köre 

Ebtartó Cegléd város illetékességi területén. 

Mit kell tennie 

A kérelem papír alapon benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és 

Igazgatási Iroda Hatósági Irodájánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus 

formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül. 

Űrlap száma: ASP-IGAZ-EAV-2018 

Űrlap megnevezése: Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról 

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon 

természetes személy ügyfelek részéről. 

Határidők 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Az ebösszeíráskor közölt adatok változásának bejelentésére rendszeresített 

formanyomtatvány. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás illetékmentes. 

Eljáró szerv 

Hatáskör és illetékesség: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi 

XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése szerint Cegléd Város Önkormányzata. 

Egyéb információk 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 

formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az 

ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú 

adatlapot kell kitölteni és az abban bekövetkezett adatváltozásokat az önkormányzathoz 

szükséges visszajuttatni. 

 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról), vagy az "Ágazat"-nál 
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válassza ki az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az 

"ebnyilvántartás" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Vonatkozó jogszabályok 

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

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

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérőlszóló 2008. évi XLVI. törvény 

• akedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 

Korm. rendelet 
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Űrlap száma: ASP-IGAZ-EAV-2018 

 

                         

Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról 

Kitöltési Útmutató 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos 

címet. 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos 

személyes adatokat szükséges feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet 

igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok alapján.  

II. Ebre vonatkozó általános adatok: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan 

rögzítése a nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

▪ Eb fajtája, neme, színe és hívóneve 

▪ Eb tartásának pontos megjelölése 

III. Ebre vonatkozó speciális adatok: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan 

rögzítése a nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

▪ Transzponderrel ellátott eb esetében ezen tény jelölése értékmezőben 

▪ Ivartalanított eb esetén ezen tény jelölése értékmezőben 

▪ Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén ezen tény jelölése értékmezőben 

▪ Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának, 

minősítésének megjelölése 

IV. Változásra vonatkozó adatok: A változás időpontja és a tartama az alábbi 

lehetséges opciók közül választva: 

▪ elpusztulás 

▪ eladás 

▪ elajándékozás 

▪ elkóborlás 

▪ elköltöztetés 

▪ transzponder (mikrochip) beültetése/eb veszettség elleni védőoltása 

▪ egyéb 

 



V. Eb veszettség elleni védőoltására vonatkozó adatok: A jogszabályban előírt 

adatok hiánytalan rögzítése a nyomtatványon sárga színnel feltüntetett 

mezőkben: 

▪ Veszettség elleni védőoltás beadásának dátuma 

▪ Eb oltási könyvének száma 

▪ Az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve 

▪ Oltást végző állatorvos neve 

▪ Oltásra vonatkozó egyéb adatok 

VI. Mellékletek: Amennyiben elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb 

vonatkozásában kerül az adatlap kitöltésre a származási igazolás másolata is 

csatolandó. Az iratok csatolmányként történő beküldésére a „További műveletek” 

menüpont alatt, a kérelem beküldésével egyidejűleg nyílik meg a lehetőség. 

 

 


