
Ebösszeíró adatlap 2021 (Hernádszentandrás) 
(A kérdőívet ebenként kérjük kitölteni!) 

 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 

1. Az eb tulajdonosának neve:  ......................................................................................................................  

címe: .................................................................................................................................  

születési hely, idő:.................................................................. Szig.sz.:.......................... 

telefonszáma: …………………………… e-mail címe:……………… …................... 

2. Az eb tartójának neve (amennyiben nem azonos az eb tulajdonosával):  ..................................................  

címe:………………………………………………………………………………...... 

telefonszáma: ………………………… e-mail címe:………………………………..  

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:  
      Az eb fajtája/ fajtajellege: ...........................................................  neme (kan vagy szuka): ........................ 

születési ideje: .....................................................................  színe:..................................................... 

hívóneve: ................................................................................................................................................  

tartási helye (cím):  ................................................................................................................................  

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:  
1. A beültetett transzponder(mikrochip) sorszáma:……........................... a beültetés időpontja:...................  

           A beültetést végző állatorvos neve: ............................................. kamarai bélyegzője száma:...................... 

2. Ivartalanított eb esetén 

 Az ivartalanítás időpontja:  .............................................................................................................................  

 Az ivartalanítást végző állatorvos neve:........................................ kamarai bélyegzője száma:.................... 
 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok: 

1.  Az eb oltási könyvének száma: ....................................................................................................................  

      Az oltási könyvet kiállító állatorvos neve:...............................................kamarai bélyegzője száma: ............... 

2. Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: ..............................................................................  

  Az oltást végző állatorvos neve:...................................................... kamarai bélyegző száma:.......................... 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
1. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza (megfelelő válasz aláhúzandó):  

           megfigyelt           nem megfigyelt  

Megfigyelt eb esetén, annak kezdő időpontja: .............................................................................................  

időtartama: ......................................................................................................  

2. Az eb veszélyessé minősítve (megfelelő válasz aláhúzandó):  igen  nem 

Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontja: ............................................................................................  

 

VI. EB TARTÁSI KÖRÜLMÉNYEI (megfelelő aláhúzandó): 
 

1. MOZGÁSTÉR: 

a) szabadon zárt udvarban 

b) láncon tartás esetén lánc hossza:       legalább 4 méter                    rövidebb, mint 4 méter 

c) kennelben tartás esetén:   kennel mérete legalább 3x4 m              kennel mérete kisebb, mint 3x4 m 

d) rossz kerítés, kutya szökni tud, gyakran felügyelet nélkül tartózkodik az utcán 
 

2. TÁPLÁLTSÁGI, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT: 

a) sovány és/vagy láthatóan beteg vagy sérült  

b) megfelelően táplált és nem látható rajta betegség, sérülés 

c) van előtte víz:               igen              nem 
 

3. MENEDÉK: 

a) tetővel, oldalfalakkal, talapzattal rendelkező, zárt kutyaház 

b) megfelelő védettséget nem adó kutyaház (túl nyitott, megrongálódott, hiányos) 

c) nincs kutyaház 

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük 

csatolni a kitöltött nyomtatványhoz! 

 

Kelt.: Hernádszentandrás, 2021.. ……..……. hó, ….........nap 

 
 

              ……………………………….             ................................................... 

                        Ebtulajdonos neve                                                                  Aláírás 


