FCI KENNELNÉV KÉRELEM
FCI KENNEL NAME
REGISTRATION REQUEST
Kérelmező neve:

Szöv.kártya sz.:
Name of Applicant: _______________________________________________ MEOESZ card: ____________

leánykori neve:
anyja neve:
name at birth: ________________________________ Mother’s name: _______________________________
születési hely és idő:
év
hó
nap
place and date of birth: _________________________________, ________ year _____ month _____ day
lakcíme:
address: ________________________________________________________________________________
levélcíme (ha különbözik):
mailing address (if differs): ____________________________________________________________________
telefon:
phone: _________________________ e-mail: ________________________________________________

KENNELNÉV / KENNEL NAME:

(Kérjük, hogy három különböző variációt adjon meg, fontossági sorrendben. A kennelnévben a „kennel” szó és
teljes fajtanév nem szerepelhet! / Please provide three different variations in order of importance. The kennel name
should not contain the word „kennel” and/or the whole name of a dog breed.)
elöl/prefix hátul/suffix

1. _________________________________________________________________





2. _________________________________________________________________





3. _________________________________________________________________





Tenyészteni kívánt kutyafajták (tenyészszuka tulajdon szükséges):
Breeds in the Kennel (approved brood bitch ownership is needed):

_______________________________________________________________________________________
Alulírott tenyésztő/tulajdonos 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 a MEOESZ és az általa a fenti fajtára megbízott, általam választott fajtagondozó szervezet 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 a csatolttal
egyező tartalmú, és az eredeti irat megőrzését, a MEOESZ felhívására eredetiben való felmutatását vagy csatolását a jelen irat aláírásától számított 10 évig bármikor vállalom.
By signing this document I declare that I take note and I agree that MEOESz (seat: 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130.) and breed clubs acting and proceeding under the
assignment of MEOESz collect, use, handle and record necessary and sufficient personal datas obtained from me, they can share those datas with organizations in contractual
connection with MEOESz up to the necessary extent that allows them to provide studbook services and to manage FCI recognition for my rearing. All forms of data
management and providing any registered datas toward the authorities fall under the regulation of the normative laws. I declare under penalty of perjury that the above
datas and documents provided my me are factually correct. By signing this document I declare that I have learnt and I am familiar with the statutes and other rules of
procedure of MEOESz and of the breed club commissioned by MEOESz and I undertake to act according to them. I accept that noncompliance and/ or provision of false
datas ministered by me will result in Service Provider' s refusal of services, invalidating the datas and documents. I further declare that I possess the originals documents of
the ones attached electronically or in the for of copy and the content of the attachment is identical with the original ones. I undertake to preserve the original documents and
to present or enclose them for 10 years from the date of signing the current document.

Kelt / Place
and date (y,m,d): _____________________ (város/city), 20____ év _______ hó ____ nap

__________________________________________
Kérelmező aláírása / Signature of Applicant
Mellékletek / Attachments:  a kérelmező nevén szereplő, tenyészszemlézett szuka származási lapjának másolata (mindkét oldal) /
pedigree copy of an approved brood bitch owned by the Applicant,  a szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás / proof of payment
of service fee
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége / MEOESZ Hungarian Kennel Club
Iroda/Office: 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. • Levélcím/Mailing address: 1701 Budapest, Postafiók 12 • www.kennelclub.hu
Budapest Bank HUF: 10102086-09723300-01000009, EUR: IBAN HU79 1010 2086 0972 3300 0100 3301 Swift: BUDAHUHB

