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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 

VETERINARY CERTIFICATE 

Kedvtelésből tartott madarak nem kereskedelmi céllal történő, EU tagállamok közötti 

szállításához
*
 

For the non-commercial movement of pet birds between the Member States of the EU* 

 No: ........................................................  

Feladó ország 

Country of dispatch: ....................................................................................................................................  

 

I. ÁLLATOT KÍSÉRŐ TULAJDONOS/FELELŐS SZEMÉLY OWNER/RESPONSIBLE 

PERSON ACCOMPANYING THE ANIMAL 

Keresztnév First Name: Családnév Family Name: 

Cím Address: 

 

Irányítószám Post-Code: Város City: 

Ország Country: Telefonszám Telephone: 

 

II. AZ ÁLLAT(OK) AZONOSÍTÁSA  IDENTIFICATION OF THE ANIMAL(S) 
Állatfaj 

(köznapi és 

tudományos 

név) 

Animal species 

(Common and 

scientific name) 

Gyűrűszám/mikrochip 

szám ha van 

Ring number 

/microchips if any 

Ivar 

Sex 

Kor 

Age 

Szín 

Colour 

Mennyiség 

(betűkkel és 

számokkal)
**

 

Quantity 

(in words and 

figures)** 
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IV. A TULAJDONOS NYILATKOZATA DECLARATION BY THE OWNER  
 

A II. pontban leírt állato(ka)t nem kereskedelmi értékesítésre szánom; 

The animal(s) decribed in point II. of this certificate are not intended for commercial purposes;  

A madarat/madarakat egy értük felelős személy fogja kísérni a szállításuk ideje alatt; 

The bird(s) will be accompanied by a person that is responsible for the animal(s) during its movement; 

Az állat(ok) rendeltetése 

Destination of the animal(s) 

Az állat(ok)at küldik 

Animal(s) will be sent 

from .................................................................................................................................................................... -ból 

(származási helye / place of origin) 

 

to ......................................................................................................................................................................... -ba 

(rendeltetési hely / place of destination) 

 

Szállítóeszköz fajtája 

Means of transport: ...............................................................................................................................................  

Forgalmi rendszám, repülőgép járatszáma, hajó esetén annak neve 

Registration number, for aircraft the flight number, for ships the name: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 

DÁTUM ÉS ALÁÍRÁS DATE & SIGNATURE: 

 

 

V. AZ ÁLLATORVOS NYILATKOZATA DECLARATION BY THE VETERINARIAN  

Alulírott állatorvos ezennel igazolom, hogy a II. pontban leírt madarat/madarakat a mai napon, a 

feladást megelőző 48 órában, vagy a szállítás előtti utolsó munkanapon klinikai vizsgálatnak vetettem alá 

és betegség nyilvánvaló tüneteitől mentesnek találtam. 

I, the undersigned veterinarian hereby certify, that the birds described in point II. have been subjected today, 

within 48 hour or the last working day prior to dispatch, to a clinical inspection and found free of obvious signs 

of disease. 

 

Keresztnév First –Name: ALÁÍRÁS, DÁTUM ÉS BÉLYEGZŐ*** 

SIGNATURE, DATE & STAMP 
***: Családnév Surname: 

Cím Address: 

Irányítószám Post-Code: 

Város City: 

Ország Country: 

Telefonszám Telephone: 

  
Ez a bizonyítvány 10 napig érvényes. Hajón történő szállítás esetén ez az idő meghosszabbodik a 

tengeri szállítás időartamával 

The certificate is valid for 10 days. In case of transport by boat the validity is prolonged by the time of 

the sea voyage. 
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*
 Tulajdonosukkal/megbízott felelős személlyel lakhelyváltozás vagy nyaralás céljából együtt utazó 

kedvtelésből tartott madarak céljára; a 998/2003/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet I. Melléklet 

C. részében említett minden madárfajra, kivéve a 90/539/EK és a 92/65/EGK tanácsi irányelv által 

szabályozott baromfit. 

Pet birds travelling with their owner/person responsible on change of residence or for vacational purposes; 

according to Part C Annex I. of Reg. EC No. 998/2003 of the European Parliament and of the Council all 

species of birds except poultry covered by Council Directives 90/539/EEC and 92/65/EEC. 

 
**

 Ezen bizonyítvány legfeljebb öt darab kedvtelésből tartott madár szállítására használható 

tulajdonosonként/felelős személyenként, máskülönben a 92/65/EGK irányelv előírásai alkalmazandók 
This certificate can be used for the movement of up to five pet birds per owner/person responsible, otherwise the 

rules of 92/65/EEC shall applicabble 

 

***
 A pecsétnek és az aláírásnak a nyomtatástól eltérő színűnek kell lennie. The stamp and the signature 

must be in a colour different to that of the printing. 

 

 


