
EBNYILVÁNTARTÁSI ADATLAP 
 

Kocs Község illetékességi területén az 1998. évi XXVIII. Tv 42/B§(1) bekezdése alapján 
 

1) Az eb tulajdonosának 
a) Neve:………………………………………………………………………………... 
b) Címe: ……………………………………………………………………………….. 

2) Az ebtartó (csak akkor kell kitölteni, ha eltér az tulajdonosának adataitól) 
c) Neve:……………………………………………………………………………....... 
d) Címe: ……………………………………………………………………………….. 
e) Telefonszáma: …………………. Elektronikus levélcíme: ………………………... 

 

Az eb Első eb Második eb Harmadik eb 

Fajtája       

Neme       

Születési ideje       

Színe       

Hívóneve       

Tartási helye       

Ivartalanítás időpontja       

Ivartalanítást végző 
magánállatorvos neve, 

kamarai bélyegzője szám       

Beültetett transzponder 
sorszáma       

Transzponder beültetésének 
időpontja       

A beültetést végző 
magánállatorvos neve, 

kamarai bélyegzője szám       

Eb oltási könyvének száma       

Oltási könyvet kiállító 
magánállatorvos neve, 

kamarai bélyegzője száma       

Eb veszettség elleni oltásának 
időpontja       

Veszettség elleni védőoltás 
során használt oltóanyag 

neve, gyártási száma       

Oltást végző magánállatorvos 
neve, kamarai bélyegzője 

száma       

 
4) A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának ténye: 
……………………………………………………….. időpontja: ……………………….. 
 
5) Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén: 
 

Az útlevél száma Első eb Második eb Harmadik eb 

Az útlevél kiállításának 
időpontja       

Az útlevelet kiállító 
magánállatorvos neve, 

kamarai bélyegzője száma       

 
6) Az eb veszélyessé minősítése tényére és időpontjára vonatkozó adat: ……...................... 
…………………………………………………………………………………………………... 

Nincs a tulajdonomban eb (Kérjük tegyen a keretbe X-et!)   



 
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

Az eb Első eb Második eb Harmadik eb 

32/2004.(IV19.) OGY 
határozat mellékletében 
felsorolt kutyafajtákba 

tartozó törzskönyvezett eb 
fajtája **       

Mentő, jelző, vakvezető, 
rokkantsegítő vagy terápiás 

eb *       

A magyar Honvédségben, 
rendvédelmi szervben, 

nemzetbiztonsági 
szolgálatban vagy 
közfeladatot ellátó 

őrszolgálatban alkalmazott eb 
*       

A veszélyes eb kivételével - 
ivartalanított eb *       

Az ismert tartóval nem 
rendelkező és állatmenhelyen, 

ebrendészeti telepen vagy 
állatvédelmi szervezet 

gondozásában tartott eb * 
      

Állatmenhelyről, ebrendészeti 
telepről vagy állatvédelmi 

szervezettől örökbefogadott 
eb *       

 
*Kérjük a megfelelő helyre tegyen X-et! 
 
**A védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar 
állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV.19.) OGY határozat 
mellékletében felsorolt magyar kutyafajták: komondor, kuvasz, mudi, puli, magyar agár, 
rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó. 
 
Egyéb közlendők: ………....................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Amennyiben Ön olyan eb tulajdonosa/tartója, amely elismert tenyésztő szervezet által 
törzskönyvezett, adatszolgáltatásához szíveskedjék mellékelni az eb származási 
igazolásának másolatát. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kocs, 20…… …………………… hó …….. nap 

 
……………………………………… 
Aláírás(eb tulajdonosa vagy tartója) 

 
A nyomtatvány letölthető a www.kocs.hu weboldalról. 

 
Amennyiben valamelyik kérdés tekintetében nincs adat, kérjük, az ÁTHÚZÁSSAL 

jelölje. 
 
 
 

http://www.kocs.hu/

