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Az Eb (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; L 5) pontnil az eb nevet, fajtlja a torzskonyv alapj6n, fajtajellege
az eb kUlleme alapjdn azonosithat6 be, de meg nem hat6rozhat6 fajtajellegek hi6nydban
,,kever6k" megjeldlest kell beirni (Olt6si k6nyv 2.oldal)'

A Transzponder pontnAl a transzponderes (mikrochip) jeldlest v6grehajt6 dllatorvos 6ltal
kibocs6tott okm6nyon (oltdsi kdnyv) feltUntetett mikrochip sorsz6m6t, beUltet6s idej6t kell
beirni. Az okm6nyon lev6 pecs6tlenyomaton szerepel a beUltetest vegz6 drllatorvos neve 6s
a kamarai b6lyegzdj6nek sz6ma is. Ugyanez vonatkozik az lvartalanitisra es a Kis6llat6tlev6l pontok kitolt6sere is (Oltii kdnyv: 2. oldal).
5.21 6s Ebfrrt6 (6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5) pontok eset6ben az eb
tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtar16, de el is terhet a ket szem6ly. Egyez6s esetdn is
kitoitend6 mindket rovat. A 6.5 TartSsi hely eset6n a tartdsi hely cimet kell megadni, mely
egyezhet is 6s el is terhet az ebtart6 cfm6t6l (Olt6si kdnyv: 1, oldal),
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A Veszetts6g elleni oltis 7.'l; 7.2; 7.3; 7.4. pontjai valamint az Oltisi kcinyv 8.1; 8.2;
8.3. pontj ai az dllatorvos Altal az eboltdsi kdnyvben rogzitett adatok alapjdn t6lthet6k ki.
Oltfsi konyvvel minden ebtart6nak rendelkeznie kell (Olt6si kdnyv: 4. oldal).

A 10.1. Veszett eb pontjiban a veszetts6g szempontjdbol agg6lyos eb megfigyelesi

st6tuszdt kell megjelllni, azaz, hogy az eb megfigyel6s alatt 6ll-e, vagy sem.
A 10.2. Vesz6lyes eb pontj6ban azt kell megjeldlni, hogy az eb vesz6lyess6 lett-e
min6sitve, vagy nem.
A megfelel6 v6laszt al6 kell h0zni!

(Veszelyes eb az 1998. 6vi XXVlll. t1rv1ny 24/A. $ (2) bekezd1se 4rtelmeben az
dttatvddelmi hat6sag 6ttat egyedileg veszdlyesnek min6sitett eb. Allatv6delmi hat6sdg e
tekintetben a jarasi 6t I ategeszsdg Agyi e s 6lelm iszerel le n6rz6 h ivatal.)
A Mell6ktetek, tgazot6sok pontban szerepl6 lehet6s6geket abban az esetben kell kit6lteni,
ha az eb segit6, terdpitts, kdzfeladatot ellitt6, min6sit6ssel rendelkezik. Az ezekr6l szolo
igazol6s mdsolat6t az EbiSsszeir6 adatlaphoz csatolni kell!
MenhelyrOl, 6llatv6d6 egyesUlett6l Ordkbefogadott eb eset6n, az 6r6kbefogad6si szerzod6s
m6solat6t csatolni kell !

HA ELVESZETT AZ OKMANY: az okmdny szdma helyett ,,elveszett" szoveg kerUljon
beir6sra, es nyilatkozzon, hogy melyik 6llatorvos (n6v 6s sz6khely) v6gezte a beavatkoz6st,
vagy adta ki az okmAnyt.

HA NINCS OKMANY (nincs chip beUltetve, nincs ivartalanitva az eb, nincs kis6llatritlevel,
nem oltatta, az eb m6g nem 6rte el a 4 h6napos kort): a sorsz6m, vagy szdm helyett ,,nincs"
szdveg kerUljdn beir6sra.

