
 
 

FEDEZTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Mely létrejött egyrészről.....................................................(név) a fedezőkan tulajdonosa és 

....................................................(név) a befedezett szuka kutya tulajdonosa között az alábbi 

helyen időben és feltételek mellett. 

 

1.A mai napon a fent nevezett személy tulajdonát képező 

.......................................fajtájú,..............................................nevű.............................  

törzskönyvi jelű és 

számú..............................színű..........................................méretű..................................szőrzetű..

....................................................chipszámú.......................................................minősítésű,........

........................................................szűrésekkel rendelkező fedezőkan, befedezte a fent 

nevezett személy tulajdonát 

képező.......................................fajtájú,..............................................nevű.............................  

törzskönyvi jelű és 

számú..............................színű..........................................méretű..................................szőrzetű..

....................................................chipszámú.......................................................minősítésű,........

........................................................szűrésekkel rendelkező szuka kutyát . 

 

2. A felek  a fedezés ellentételezéseként az alábbiakban állapodtak meg. 

 

a) a kan kutya tulajdonosa a fedezés napján  átvett a szuka 

tulajdonosától.................................ft. azaz ......................................................forint 

fedeztetési díjat. (igen) (nem)  

      Egyidejűleg átadta a szuka tulajdonosának a fedeztetési jegyet, aláírta a fedeztetési 

      igazolást és átadta a szuka tulajdonosának a kan kutya törzskönyvéről és egyéb 

      dokumentumairól készült fénymásolatot. A dokumentumok keresztben áthúzásra 

      kerültek és tartalmazzák az alábbi feliratot: „csak a ....................(dátum) napon  

befedezett .................................nevű ,tkv. számú szuka alomjának a MASTAFF-nál 

történő bejelentéséhez használható fel.   (igen)  (nem)  

b) A kan kutya tulajdonosa a kölykök megszületését követően ..............napon belül 

átvesz  a szuka tulajdonosától...........................................ft. 

azaz................................................forint  fedeztetési díjat. (igen) (nem)  

           A b) pontban írt esetben a   a) pontban jelölt dokumentumokat ekkor adja át.  

            (igen) (nem) 

c) A kan kutya tulajdonosa a fedezéskor átvett.........................ft. , 

azaz....................................ft. fedezési díjat , és megállapodnak, hogy a kölykök 

megszületésekor kölykönként....................................ft. azaz...................................forint 

kiegészítést fizet. Ebben az esetben a papírokat  a kiegészítés fizetésekor adja át.  

(igen)  (nem)  



d) A szuka tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a fedezési díj semmilyen körülmények 

között nem jár vissza.  (igen) (nem)  

e) A felek abban állapodnak meg, hogy amennyiben a szuka üresen marad, akkor a kan 

tulajdonosa, azt, vagy a tenyésztő hasonló adottságú másik szukáját a fenti kannal, 

vagy hasonló adottságú másik kanjával a következő tüzelési időszakban ismét 

fedezésre rendelkezésre bocsátja. Azonos kutyákkal az  ismételt fedezés időkerete 

lejár a fedezőkan elhullásakor, tulajdonosváltozás esetén, vagy a szuka elhullásakor. 

Ha bizonyítani lehet, hogy a fedezőkan terméketlen volt a fedezési díj visszajár.  

(igen)  (nem)   
f) A felek megállapodnak, hogy a kan kutya tulajdonosa az alomból egy első választású 

kölyköt kap. (igen)  (nem) 

g) Amennyiben a kölykök, választási korig elpusztulnak, vagy  a nyilvánvalóan a 

felnevelésre tekintettel  gyenge minőségűek, vagy a már kiválasztott kölyök elvitel 

előtt elhullik és a kan tulajdonosa másik kölyköt nem választ, akkor a kan kutya 

tulajdonosa követelheti a ..............................ft. azaz.......................................forint 

fedezési díj megfizetését.  Ha kölyök nem születik akkor a c) pont szerint kell eljárni. 

(igen)  (nem) 
h) Amennyiben csak egy kölyök születik akkor a felek az alábbiakban állapodnak 

meg:...................................................................................................................................

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

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

i) Amennyiben a kan kutya tulajdonosa a fedezésért első választású kölyköt kér, akkor  

az alom megszületését követő....................napon belül köteles az a) pontban megjelölt 

dokumentumokat a szuka tulajdonosának átadni és köteles az alom ....................... 

hetes koráig a kölyköt kiválasztani . Amennyiben a megadott időpontig nem választ, 

elveszíti az első választás jogát. A kölyköt.................................ig köteles átvenni, ha 

ezt önhibájából, vagy a részéről érkező akadály okából  nem teszi meg , a plusz tartás 

költségeit a szuka tulajdonosának köteles megtéríteni. Amennyiben a késedelem a 

szuka tulajdonosának róható fel, vagy az akadály a részéről történik, úgy a tartás 

költségei a szuka tulajdonost terhelik. (Pl. nem intézkedik időben a kölyök papírjainak 

beszerzéséről) (igen ) (nem)  

j) Amennyiben a kan kutya tulajdonosa  törzskönyvezéshez szükséges papírok 

kiadásával indokolatlanul késedelmeskedik, köteles megtéríteni a szuka tulajdonos 

ebből eredő kárát. (igen) (nem)  

 

k) Amennyiben a felek a fentiektől eltérő módon állapodnak meg , megállapodásuk a 

következő:.........................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................stb. 

 

l) A vemhességgel, a kölykök felnevelésével járó költségek és a kárveszély a szuka 

tulajdonosát terhelik. (igen)  (nem)  

 

m) Ellenkező megállapodás hiányában a fedezésért járó kölyök elszállításának költségei a 

kan kutya tulajdonosát terheli. Az átvételt követően a kárveszélyt ő viseli, ha a kutyát 

értékesíti, a hibás teljesítésért a vevő felé ő felel. (igen)  (nem)  

 

 



 

 

n) Amennyiben a szukát néhány napig a kan tulajdonosa látja el, a szuka tulajdonosa 

megtéríti az ellátással és szállítással kapcsolatos költségeket, továbbá annak a 

költségeit, ha a kutya kárt okoz. A kan tulajdonosa a felelős őrzés szabályai szerint 

vigyáz a szukára. Ugyanez a helyzet, ha a kan marad a szuka tulajdonosánál. 

           (továbbiakban befogadó tulajdonos, befogadott kutya)  (igen)  (nem) 

 

o) Ha a befogadott kutya   elpusztul, miközben a befogadó  tulajdonos felügyelete alatt 

áll, ez utóbbi vállalja, hogy annak okát állatorvossal felderíti és az igazolja az okot. A 

befogadó tájékoztatja a befogadott kutya   tulajdonosát az elhullás tényéről és okáról, 

mihamarabb. Ha a befogadott kutya  tulajdonosa látni szeretné a kutya tetemét, a 

befogadó tulajdonos nem tagadhatja meg azt. Ha kiderül, hogy a befogadó tulajdonos 

hanyagsága okozta az elhullást köteles kártalanítani a tulajdonost. Ha a befogadó 

tulajdonos  vétlen, úgy a  befogadott kutya tulajdonosa téríti meg az elhullással 

kapcsolatos költségeket (Igen ) (nem) 

 

p) Ha a befogadott kutya elszökik , minden felkutatással járó költség és kártérítés a 

befogadót terheli.  (Igen) (nem)  

 

q) A kan kutya tulajdonos csak a szerződésben meghatározott kutyával köteles fedeztetni 

a szukát. Ettől csak a szuka kutya tulajdonosának hozzájárulásával lehet eltérni. (Igen) 

(Nem)  

 

r) Véletlen fedezés esetén, ha az nem a megbeszélt kannal történik, fedezési díj nem jár 

és a kan kutya tulajdonosának a szuka kutya tulajdonosát kártalanítania kell . 

 

s) Mesterséges megtermékenyítés csak a szuka kutya tulajdonosának beleegyezésével 

történhet. Ebben az esetben a költségeket a szuka tulajdonosa viseli, és gondoskodik a 

szükséges engedélyek beszerzéséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jelen szerződésben a nem kívánt részt áthúzással kell hatálytalanítani, ahol választási 

lehetőség van, ott a választott szöveget, vagy a melléírt „igent, vagy „nemet” alá kell 

húzni.  

A szerződést elolvastam, megértettem, azt alulírott tanuk jelenlétében aláírásommal és 

minden oldal szignálásával magamra nézve kötelezőnek elismertem. 

 

 

A szerződés minden oldalát a tanúknak is szignálniuk kell.  

 

 

Készült....................db. eredeti példányban 

 

 

 

Dátum:....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen szerződésben nem nevesített kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a 

Polgári törvénykönyv , továbbá  az FCI nemzetközi tenyésztési szabályzata az irányadó. 

 

Nem egy országban lakó szerződő felek esetén  a felek a magyar bíróság illetékességét  

kötik ki vitás ügyeikben ( Pp. 41.§.) . Ez esetben a ............................ lakóhelye szerinti  

bíróság a ..........................................................Bíróság                                  rendelkezik 

illetékességgel.  

 

 

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

kan tulajdonos                                                                     szuka tulajdonos 

 

 olvasható neve                                                                   olvasható neve 

anyja neve:                                                                            anyja neve: 

szül:                                                                                      szül: 

szig.szám:                                                                             szigszám: 

Állandó lakhely                                                                    Állandó lakhely: 

Elérhetőségek(nem kötelező beírni)                                    Elérhetőségek: (nem kötelező beírni) 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

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

név                                                                                                        név: 

olvasható név                                                                                       olvasható név: 

cím:                                                                                                       cím: 


