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A kitöltés célja:    Mikrochip beültetés □   Új útlevél kiadása  □   Tulajdonos/adat változás □    Elhullás □ 
 

AZ ÁLLAT ADATAI 

Név:   ……………………………………………………..          Törzskönyvi név: ………………………………………………. 

Faj:    kutya □ macska □ vadászgörény □           Fajta:……………………………………………………… 

Születési dátum: …………………………………………          Becsült dátum: Igen □ Nem □ 
Szőrzet: …………………………………………………..          Szín: …………………………………………………………….. 

Mintázat:………………………………………………….           Ivar:    hím □    nőstény □  Ivartalanított-e : Igen □ Nem □ 
ivartalanítás időpontja:………………………………….           ivartalanítást végezte: ……………………………. 

 

Oltási könyv száma:  ………………..    Kiállítás ideje: …………………………..   Kiállító állatorvos: ……………….…………. 

Megfigyelés alatt áll-e?      igen □    nem □    Megfigyelés dátuma: ………………………………………………………… 

Veszélyessé nyilvánított-e?    igen  □   nem □   veszélyessé nyilvánítás dátuma: ………………………………………….. 

 

 

MICROCHIP száma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Beültetés dátuma: …………………………… 

Mikrochip helyeződése:     nyak bal oldala □    egyéb helyeződés   □ � pontos helye: ……………………………………. 

Tetoválás száma:………………………………………..   Tetoválás dátuma: ………………………………………… 

Beültető állatorvos:     ……………………………………….    Nem ismert  □ 

Elhullott-e:    Igen □     Nem □           Elhullás dátuma: …………………………………………………….. 

 

 

REGISZTRÁCIÓS   ADATOK 

Regisztráló állatorvos neve: …………………………………………….………………..….    kamarai száma: ……………………  

Állattulajdonosi megrendelés:    Igen    □       Nem □    Más megrendelő: □ � szervezet neve: ………………………. 

 

 

AKTÍV  TULAJDONOS ADATAI 

 

Név: …………………………………………….    E-mail: ……………………………………..@............................................................ 

 

Irányítószám: ………………… Város: …………………………………..  Utca, házszám: ………………………………………………. 

 

Mobil: ………………………………………   Vonalas telefon: …………………………………    fax: …………………………………… 

 

Állattartó neve, címe (csak ha eltér az aktív tulajdonostól):………………………………………………………………………………... 

 

Tartási hely (csak ha eltér az aktív tulajdonos címétől): …………………………………………………………………………………… 
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Mikrochip száma ismét (az alábbi adatok hovatartozása miatt!): 

 

 

 

 

VESZETTSÉG  ELLENI  OLTÁSI  ADATOK 

Vakcina neve:  ………………………………………… Oltás dátuma: ………………………………………….. 

Gyártó: …………………………………………………. Gyártási szám: …………………………………………. 

Az oltás érvényessége az oltás dátumától:       +6 hónap  □           +1 év   □        

 

 

ÚTLEVÉL  ADATOK 

Útlevél száma:  HU__   _____________________  Kiállítás dátuma: ……………………………………… 

Útlevél kiállítás célja:       utazás  □   export □   egyéb  □ 

 
 
 
ÁLLATTULAJDONOSI  NYILATKOZAT 

A regisztrációs adatlap részét képező kiegészítő „Nyilatkozat”-ot kitöltöm és aláírom:   igen     □    nem □  
A fenti regisztrációt megrendelem, és az adatok kezeléséhez és nyilvántartásához hozzájárulok: 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                                            ………………………………………………………. 
                                                                                                                                               állattulajdonos aláírása 

 

Kelt: .......................................................................  

 

     kamarai bélyegző                         

                                                                                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                                                                        kiállító szolgáltató-állatorvos aláírása                                                                             
 

A kitöltött adatlapot a regisztrációt elvégző állatorvosnak 5 évig meg kell őriznie! 
A fenti adatokat 10 napon belül fel kell vinni a  MÁOK Petvetdata rendszerbe (www.petvetdata.hu) 


