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Adatfelvételi lap (átvétel / átadásról) 

panzió/napközi 

A macska neve: 
 

Kennel száma: 

Fajtája: 

Életkora: 

Neme: 

Ivaros/ivartalan (aláhúzandó) 

Színe, megkülönböztető jegyei: 

 

Chip száma: 

Tartási helye: lakás, kert vagy vegyes (aláhúzandó) 

Veszettség (kötelező) oltásának időpontja, oltási könyv szerint: 

Kombinált oltás időpontja, oltási könyv szerint: 

Külső/belső parazita (kötelező) mentesítés időpontja:  

Állatorvosának neve: 

Állatorvosának telefonszáma: 

Volt-e bármilyen műtéte: 

Bekerülési ideje: 

Átvevő neve: 

Aláírása: 

Macska tulajdonos neve: 

Tulajdonos lakcíme: 

Tulajdonos telefonszáma: 

Tulajdonos e-mail címe: 

A kiadás ideje: 

A kiadó neve: 

A kiadó aláírása: 

Ha nem a tulajdonos viszi el a macskát, a tulajdonos beleegyezésével: 

annak a személynek a neve: 
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annak a személynek az aláírása: 

annak a személynek a címe:    

Betegség esetén értesítendő személy neve telefonszáma: 

 

Mit eszik a macska és hányszor:  

 

hozott tápot, vagy a panzió által biztosított tápot (aláhúzandó) 

 

Allergiás – e valamire: 

 

Kiengedhető-e a kifutóba: 

Mit hagy itt a macskával: 

 

 

A macska tulajdonosa nyilatkozik, hogy a macska egészséges és nem viselkedik más 

állatokkal és emberrel szemben veszélyesen. 

A tulajdonos személyi igazolványát és lakcímkártyáját be kell mutatnia, az adatok 

egyeztetése végett és azokról másolat készül a GDPR szabályai szerinti adatkezeléssel.  

A macska tulajdonosa nyilatkozik, hogy a macskáról készült fotót, a panzió felhasználhatja-e 

a saját honlapján és Facebook oldalán, Instagram és egyéb média felületen.  

igen/nem (aláhúzandó) 

Az adatfelvételi lap aláírásával a tulajdonos elfogadja a Gazdagréti Macskapanzió árait és 

Működési Szabályzatát. 

A macskapanzió / Nagy Magdolna Lilla az adatfelvételi lap aláírásával vállalja, hogy a 

Gazdagréti Macskapanzió Működési Szabályzatában meghatározott feltételeket biztosítja. 

 
Amennyiben a tulajdonos az előzetesen megadott időpont letelte után hét nappal nem 

jelentkezik a macskáért, akkor a panzió saját tulajdonának tekinti, a macskát menhelyre 

adja, ehhez az adatlap aláírásával tulajdonos hozzájárul. 

Budapest, 

 

Tulajdonos                                Nagy Magdolna Lilla 

             


