
ALOMBEJELENTŐ
Fajta:   ____________________________________________________ Szövetségi kártya száma: _______________ 

Kennelnév: __________________________________________Tenyésztő: _________________________________ 

Lakcím:  ______________________________________________E-mail: ___________________________________ 

Levelezési cím:  __________________________________________________Telefon: ________________________ 

Az alom születésének ideje: _____év__________________hó____nap Kölykök száma:________kan________ szuka 

Chipező állatorvos neve, címe: _____________________________________________________________________ 

Apa Anya 
Neve: 

Törzskönyvi jele 
és száma: 

Chipszáma: 

Tenyészszemle 
dátuma: 
Tenyészszemle 
minősítése: 
Egészségügyi 
szűrések 
eredményei: 
Kiállítási 
eredményei: 

Utódok 
Kanok Szukák 

Név Chipszám Név Chipszám 
1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
Kennelnév helye: elöl □ hátul □   

Alulírott, az Alombejelentő Jegy benyújtásával megbízom a Magyar Komondor és Kuvasz Egyletet (MKKE), hogy az általa vezetett és kezelt törzskönyvi adatbázis 
alapján a tenyészetemben született alom törzskönyvi regisztrációját elvégezze és annak alapján kiállítsa a kölykök Származási Igazolását. Tudomásul veszem, hogy 
a kiállított Származási Lapok az FCI által elfogadottak és a 98/2013.VM. rendelet által biztosított, hiteles, államilag elismert törzskönyvi adatok kivonata.  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy adataimat és az általam tenyésztett alom adatait az MKKE, az FCI és a Magyar Állatorvosi Kamara kezelje, nyilvántartsa és a 
magyar valamint a nemzetközi állatkereső adatbázisba is elhelyezze. A tenyésztő jelen Alombejelentő aláírásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy születési 
nevét és mindenkori lakcímét az Egyesület nyilvántartsa a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával, továbbá tudomásul veszi, hogy az Egyesület a fajtatiszta 
ebek tenyésztéséről szóló jogszabály alapján Elismert Tenyésztő Szervezet. Az Egyesület ebbéli minőségéből adódó feladatai és kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges és elégséges módon a tenyésztő egyéb személyéhez köthető adatainak nyilvántartásához kezeléséhez és szükséges, vagy kötelező továbbadásához is 
hozzájárul. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: ______________________, _______év_____hó_____nap _____________________________ 

Tenyésztő aláírása 

Mellékletek: □ fedeztetési jegy; □ chip-beültetési igazolás; □ szülők szárm. lap másolata; □ tenyészszemle bírálati lap; 
□ szűrések; □ kiállítási eredmények; □ befizetési igazolás
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