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Import és honosítási kérelem
Kérem az alábbi kutya importjának engedélyezését és származási igazolásának
honosítását:
Pumi neve:……………………………………...…………………..……………………………………………………………………
Születési ideje:….……………………………………………………….., ivara:……………………………..……………………
Eredeti törzskönyvi jele, száma:……………..………………, Microchip száma:……………….….…………………
Származási ország:………………………………………………………………………..
A kutya Magyarországra való beszállításának ideje:…………………………………………………………...………
Eredeti tulajdonos neve, címe(külföldi):…………………………………….…...………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Import engedélyt kérő neve, címe:…………………………………………………………………………………..……...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
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 2315 Szigethalom, Kolozsvári u. 52. szám alatti
székhelyű Nemzetközi Pumi Egyesület és a megbízásából eljáró Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége 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 az NPE, mint fajtagondozó szervezet és
az általa a fenti fajtára megbízott MEOESZ 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, az NPE felhívására eredetiben való
felmutatását vagy csatolását a jelen irat aláírásától számított 10 évig bármikor vállalom.

Kelt: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
kérelmező aláírása
A honosítási kérelemhez csatolni szükséges:
Eredeti export származási igazolást a tulajdonos nevére átírva (Amennyiben még nincs az új tulajdonos
nevén, úgy egy eredeti tulajdonváltozási lapot, vagy adásvételi szerződést a tenyésztő részéről igazolva)

A Nemzetközi Pumi Egyesület ellenjegyzése: A kutya importálásához és honosításához:

………………………………………………………………………….

………………………………………………...
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