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III. A 2014. ér,i elrösszeírás során, illc§,e az azóín eltelt itlöszakban a fenti eb bejelentése

már megtörtónt / a rrregt'elelő válasá kérjirk uregjelold (lrekalikázni, aláhirzrri)
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I. Tulajclono§r8, ebtartóra vonatkozó arlatok
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v. Az eb oltására yonatkozó adatok
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YI- Egyéb adatok (veszettség, r,eszélyes eb)

x a ntegfelelő választ ke1l rnep{elölrri (lekarikázni. alalrirzni)
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is kérjtik csatolrri a kitijltött nyorntatvanylroz!
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