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EBÖSSZEÍRÁS 
 

Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók! 

Tájékoztatom Önöket, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. § (1) bekezdése alapján Boconád Községi Önkormányzat - az ebrendészeti feladatai ellátása 
érdekében, az ebek nyilvántartásba vétele céljából – 2023. február 01. és 2023. március 31. között 
ebösszeírást végez az ebtartók adatszolgáltatása alapján. A törvény alapján az eb 
tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 

Kérem a Boconádon tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek az ebek adatairól a bejelentésre szolgáló ebösszeíró 
adatlap kitöltésével. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön, hiánytalanul szükséges kitölteni. A korábbi ebösszeírások 
során már bejelentett ebekről is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban 
nem történt változás. 

Az adatlapok beszerezhetők a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségénél 
(3368 Boconád, Szabadság tér 1.), letölthetők Boconád község honlapjáról, vagy az e-önkormányzati 
portálon. 

Az adatlapok kitöltésének és visszajuttatásának határideje: 2023. március 31. 

Az ebösszeíró adatlapokat az alábbi módok egyikén lehet benyújtani: 

 ügyfélkapun keresztül e-önkormányzati portálon, 
 postai úton (Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltsége, 3368 

Boconád, Szabadság tér 1.) 
 e-mail útján a hivatal@boconad.hu címre küldve (kitöltve, aláírva, beszkennelve) 
 személyesen, a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségénél 

ügyfélfogadási időben  

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően 



 
 

teljesíti, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi 
bírsággal büntethető, amelynek összege 150.000 Ft. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös 
önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és 
ebtartók az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (szaporulatot, 
elhullást) írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent ismertetett módon 
teheti meg. 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése 
értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel 
(chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még 
nem tettek eleget, kérem azt haladéktalanul pótolják. Ezen kötelezettség elmulasztása szintén 
állatvédelmi bírság kiszabására ad okot. 

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat. 

 
Boconád, 2023. január 31. 
  
 
       Dr. Holló Ágnes 
       aljegyző 


