
                        A D A T L A P   K I E G É S Z Í T Ő 
(az egységes európai kisállat-útlevelet igénylő személy nyilatkozata) 

 
Az állat mikrochipes azonosító száma: ………………………………………………………………………………. 
(célszerű a mikrochip egyik matricáját ide ragasztani) 
 
 
A kiadott kisállat-útlevél száma: ………………………… A kiadás időpontja: 20… év…………..hónap ……nap 
 
Alulírott, mint a fenti számú mikrochipes azonosítóval megjelölt és a fenti számú egységes európai 
kisállat-útlevéllel rendelkező állat tulajdonosa (az állat felett rendelkezésre jogosult személy) 
felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról: 
 
1. A fenti számú egységes európai kisállat-útlevelet kérésemre kiadó állatorvos tájékoztatott az állatok 
kereskedelmi, valamint nem kereskedelmi célú mozgatásával összefüggő információk, a vonatkozó 
jogszabályok elérhetőségeiről (www.fvm.hu, www.mgszh.gov.hu, www.petpassport.hu) 
 
2. Tudomásul veszem, hogy a vonatkozó Európai Uniós jogszabályok szerint a kiállított egységes európai 
kisállat-állat útlevél önmagában még nem jogosítja fel a tulajdonost az állata utaztatására is. A kiállított 
útlevéllel az állatot utaztatni kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással lehet. 
Az Európai Unió általános, egységes, jogszabályon alapuló rendelkezése alapján az állatnak beadott legelső 
veszettség elleni védőoltás a beadása után számított 21 nap múlva tekintendő érvényesnek. Az ismétlő 
védőoltások azonnal érvényesnek tekintendők, ha a beadásuk között nem telt el az előírtnál hosszabb idő. 
 
3. Tudomásul veszem, hogy az Európai Unión belül 3 hónaposnál fiatalabb állat csak akkor utaztatható, ha a 
fogadó tagállam erre vonatkozóan engedélyezte a három hónapnál fiatalabb, veszettség ellen oltatlan állatok 
beutazását. Tudomásul veszem, hogy az erre vonatkozó információkról nem az útlevelet kiállító állatorvos 
köteles tájékoztatni és aktuális adatokat tartalmazó Uniós központi nyilvántartás hiányában erről nem is 
képes naprakész tájékoztatást nyújtani. Három hónaposnál fiatalabb, veszettség ellen oltatlan állattal csak 
saját felelősségemre indulhatok útnak, a cél- és a tranzit-ország(ok)ban érvényes szabályokról nekem kell 
tájékozódnom. 
 
4. Az előző pontokban leírtak figyelembe vételével nyilatkozom arról, hogy  
 
                                       nem tervezem     -     tervezem 
 
a három hónaposnál fiatalabb, veszettség ellen oltatlan állatom Európai Unión belüli utaztatását. 
(kérjük aláhúzással, bekarikázással egyértelműen jelölni) 
 
5. Nyilatkozom arról, hogy a fenti a fenti számú mikrochipes azonosítóval megjelölt és a fenti számú 
egységes európai kisállat-útlevéllel rendelkező állatot 
 
a.) eladás céljára szánom: igen   -   nem 
 
b.) a külföldi Uniós tagállamban való tartózkodás alatt tulajdonjogát másra át kívánom ruházni: 
 

igen   -   nem 
 
(kérjük aláhúzással, bekarikázással egyértelműen jelölni) 
 
6. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az 5. pontban mindkét esetben a „nem” választ jelöltem meg, de 
ennek ellenére a fenti állatot egy másik tagállamban mégis eladom vagy a tulajdonjogát átruházom, az 
útlevelet kiállító állatorvos nem felelős az ebből eredő esetleges következményekért. 
Amennyiben az 5. pontban bármelyik kérdésnél az „igen” választ jelöltem meg, a cél-országba történő 
elindulás előtt a kereskedelmi célú utazás előírásainak is meg kell felelni. Ehhez a hatósági állatorvosi 
szolgálattal kell felvennem a kapcsolatot. 
 
Kelt: ……………………………………., 20… év ………………. hónap …… nap 
 
Az egységes európai kisállat-útlevelet átvevő személy neve, címe és saját kezű aláírása: 
 
………………………………..……………………………………………………………………………………………… 


