ADATGYŰJTŐ LAP
Kutya tulajdonosának

adatai:

Név
Cím
Telefonszám

Kutyatartó adatai:

Kutya adatai:

Chippel kapcsolatos adatok:
Oltásikönyv adatai:
Utolsó veszettség elleni
adatai:

Név
Cím

oltás

Ivartalanított kutya esetén:
Kisállat útlevél adatai:

Név:
Fajta:
Születési idő:
Tartási hely:
Száma:
Beültető állatorvos neve:
Könyv száma:
Kiállító állatorvos neve:
Időpontja:
Oltást végző állatorvos neve :
Egyéb adatok
Ivartalanítás időpontja:
Ivartalanítást végző állatorvos neve:
Száma:
Kiállító állatorvos neve:

E-mail cím:

Nem:

Beültetés időpontja:
Bélyegző száma:
Bélyegző száma:
Oltóanyag neve:
Bélyegző száma:

Bélyegző száma:
Kiállítás időpontja:
Bélyegző száma:

Veszettség szempontjából megfigyelt kutya megfigyelésének tényét és időpontját:
A kutya veszélyessé nyilvánításának tényére és időpontjára vonatkozó adatok:
Elismert tenyésztő szervezet álltal törzskönyvezett kutya igazolásának másolatát a nyilvántartás mellé kérjük csatolni.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az általam közölt adatokat a Kajdacs Község Önkormányzat a kutyanyilvántartás vezetésénél
felhasználhatja.

Kajdacs, 2021. ……………………………..

aláírás

Kitöltési Útmutató
A kutya tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
A kutya fajtája a törzskönyv alapján, vagy a kutya külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható
fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A chip 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.
Amennyiben ilyen igazolással nem rendelkezik ezek az adatok az oltásikönyvben is megtalálhatóak. Ugyanez
vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.
Az oltási adatok az állatorvos által a kutya oltási könyvében rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már
minden kutyatartónak rendelkeznie kell. (Jelenleg már csak a zöld színű sorszámozott oltási könyvek vannak
használatban, az adatok kitöltése során kérjük csak azt vegyék figyelembe!)
Az "Egyéb adatok" pontjait csak az érintett kutyák esetében kell kitölteni.
Törzskönyvvel rendelkező kutya esetén kérjük, az elismerő tenyésztő szervezet (MEOE vagy fajta klub)
igazolásának (törzskönyv) másolatát a nyilvántartó lap mellé csatolni.

