
          HONOSÍTÁSI KÉRELEM     
 

ALULÍROTT ……………………………………………………………….……..…………………………….…..…… 

KÉREM AZ ALÁBBI KUTYA SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁSÁNAK HONOSÍTÁSÁT.

ADATOK:

Kutya neve: .……..…………………………………………………………………………………………………………..

Fajtája: ..………………………………………………………………………………………………………………………..

Születési ideje: …..…………………………………………………………………………………………………………..

Neme: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Eredeti törzskönyvi száma: ……………………………………………………………………………………………… 

A kutya származási országa: …………………………………………………………………………………………….

Tulajdonos neve, címe: ….……………………………………………………………………………………………..

Alulírott  tenyésztő/tulajdonos  jelen okirat  aláírásával  kérem a törzskönyvi  rögzítést  és  származási  igazolás  kiadását,  azon az  adat
rögzítését. Jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130.
szám alatti  székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége és a megbízásából  eljáró fajtagondozó szervezet  a
törzskönyvi szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a tenyésztési adatok FCI elismertségéhez szükséges és elégséges személyes és egyéb
adataimat  gyűjtse,  felhasználja,  kezelje  és  tárolja,  azt  ebből  eredő  kötelezettségei  teljesítéséhez  szükséges  mértékben  más,  vele
szerződéses kapcsolatban álló szervezetnek átadja. Az adatkezelésre, hatóságok felé a nyilvántartott adatok szolgáltatására egyébként az
irányadó jogszabályok vonatkoznak. Büntető és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, csatolt iratok
a valóságnak megfelelnek. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy tudomásul veszem és betartani vállalom a MEOESZ és az általa
a  fenti  fajtára  megbízott,  általam  választott  fajtagondozó  vonatkozó  alapszabályi  és  egyéb  belső  szabályzatai  rendelkezéseit
megismertem  és  betartani  vállalom,  ha  ezeket  betartani  elmulasztom  vagy  valótlan  adatokat  szolgáltatok  az  a  szolgáltatás
megtagadásával, a létrejött adatok, okiratok érvénytelenítésével jár a szolgáltatást teljesítő részéről. Kijelentem, hogy az elektronikusan
csatolt okiratok eredetijével rendelkezem, az csatolttal egyező tartalmú, és az eredeti irat megőrzését, a MEOESZ felhívására eredetben
való felmutatását vagy csatolását a jelen irat aláírásától számított 10 évig bármikor vállalom.

Kelt.: ………………………….., 20…… év …………… hó …… nap

………………………………………………….                                 ………………………………………………….
            Kérelmező neve nyomtatott betűkkel                                                           Kérelmező aláírása

A honosítási kérelemhez kérjük csatolni:

- eredeti származási igazolást a tulajdonos nevére átírva
- amennyiben még nincs az új tulajdonos nevén, úgy egy eredeti tulajdonváltozási lapot, vagy adás-vételi szerződést
- szolgáltatási díj befizetésről szóló igazolás másolatát
- amennyiben rendelkezik tárgy évi szövetségi kártyával, úgy annak másolatát

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni!


