
Tulajdonos-változás átvezetési kérelem 
Alulírott 

Név: ______________________________________________ Szöv. kártya száma: _______________ 

Lakcím: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________ E-mail: ________________________________________________ 

tenyésztő/tulajdonos igazolom, hogy a  

Kutya neve: ________________________________________________________________________ 

Neme: kan □ szuka □ Fajtája: _________________________ Születési ideje: ____________________ 

Törzskönyvi száma: ________________________ Chip száma: _______________________________ 

tulajdonomat képező kutya tulajdonjogát átruháztam 

1. tulajdonos 

Név: ______________________________________________ Szöv. kártya száma: _______________ 

Lakcím: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________ E-mail: ________________________________________________ 

2. tulajdonos 

Név: ______________________________________________ Szöv. kártya száma: _______________ 

Lakcím: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________ E-mail: ________________________________________________ 

részére. 

Alulírott tenyésztő/tulajdonos jelen okirat aláírásával kérem a törzskönyvi rögzítést és a származási igazoláson az adat rögzítését. Jelen okirat aláírásával 
kijelentem, hogy tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Magyar Komondor és Kuvasz Egylet a törzskönyvi szolgáltatások teljesítse, 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 Magyar Komondor és Kuvasz Egylet 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 a csatolt okiratok eredetijével 
rendelkezem, az a csatolttal egyező tartalmú, és az eredeti irat megőrzését, az MKKE felhívására eredetiben való felmutatását vagy csatolását a jelen irat 
aláírásától számított 10 évig bármikor vállalom. 

Átadás helye és ideje: ____________________ , _________ év _________________ hónap _____ nap 

 

 _____________________________  _____________________________ 

                   átvevő aláírása                      átruházó aláírása 

         Tanú 1              Tanú 2 

Aláírás: _____________________________ Aláírás: _____________________________ 

Név: _______________________________ Név: _______________________________ 

Cím: _______________________________ Cím: _______________________________ 
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