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NEVEZÉSI LAP TENYÉSZVIZSGÁRA 

 

Dátum: ………………………………………  ALÁÍRÁS: …………………………………………….............. 
 

 

Kérjük, hogy olvashatóan nagybetűvel vagy géppel kerüljön kitöltésre! 
Mindkét oldalt el kell látni dátummal és a tulajdonos aláírásával! 

 

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

Születési időpont: …………………………….. Törzskönyvi jel és szám……………………………...... 

Neme:……………………..                                   Chipszám:……………………………............................ 

Apja neve: …………………………………………………………………………………………….................. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………….............................. 

Tenyésztő neve*…………………………..……………………………………………………………………...   

Tulajdonos neve*:……………………………………………………………………………………………….. 

Tulajdonos  lakcíme**…………………………..………………………………............................................ 

Tulajdonos email címe és telefonszáma***: …………………………………………………..................... 

 

Csípőízületi diszplázia (HD) szűrésének eredménye: (a megfelelő bekarikázandó/aláhúzandó) 

HD mentes(-)  HD majdnem mentes(+/-) HD enyhe (+) 

Könyökízületi diszplázia (ED) szűrésének eredménye: (a megfelelő bekarikázandó/aláhúzandó) 

ED mentes(-)  ED majdnem mentes(+/-) ED enyhe (+)  ED közepes (+ +) 

 

A nevezés: ALAP SZINTŰ tenyészvizsgára     EMELT SZINTŰ tenyészvizsgára  történik 

(A megfelelő bekarikázandó/aláhúzandó) 

 

NEVEZÉSI DÍJ: 10 000,- Ft / kutya (MEOE szövetségi kártyával) 

A nevezési díjat kérjük hogy  legkésőbb a vizsga előtt 1 héttel a  

Hírös Magyar Rottweiler Egyesület házipénztárába befizetni vagy az Egyesület alábbi bankszámlájára 

átutalni szíveskedjék:OTP 11732002-21413036   

Kérjük hogy a kitöltött, aláírt nevezési lapot a hirosrottweiler@gmail.com küldje el legkésőbb  a vizsga 

előtt 1 héttel a szükséges mellékletekkel együtt! A nevezést csak a teljes nevezési díj befizetése mellett 

fogadjuk el! Helyszíni és pótnevezésre illetve fizetésre nincs mód. Nevezési díjat vissza nem térítünk! 

Kérjük , hogy a nevezési díj befizetése a tulajdonos neve alatt történjék. 

Nevezéshez kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat melyek hiányában a nevezés nem fogadható 

el: nevezési lap,származási lap mindkét oldalának másolata, a HMRE által elfogadott csípőizületi (HD)  

és könyökizületi (ED) eredményének másolata,  érvényes veszettség oltás igazolásának másolata. 

MEOE szövetségi kártya nélkül is elfogadható a nevezés de ebben az esetben a nevezési díj a 

DUPLÁJA!  

 

 

Teljesítményvizsga időpontja és helyszíne: 

http://www.rottweiler-hungary.hu/
mailto:hirosrottweiler@gmail.com
mailto:hirosrottweiler@gmail.com
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NEVEZÉSI LAP TENYÉSZVIZSGÁRA 

 

Dátum: ………………………………………  ALÁÍRÁS: …………………………………………….............. 
 

 

 

A kutya által okozott, minden nemű  kárért a tulajdonos felel!  A nevezés elküldésével  illetve a 

nevezési lap aláírásával a tulajdonos kijelenti hogy a HMRE tenyészvizsga szabályzatának teljes 

ismeretében nevez, azt betartja, hozzájárul a saját, a nevezett kutya adatainak és tenyészvizsga 

eredményének  nyilvánosságra hozatalába és az eredmény statisztikai kiértékelésébe továbbá hogy a 

fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek! 

 

*: A tenyésztő és a kutya tulajdonosa nevének megadása a beazonosítást, nyilvántartásba vételét 

segíti. Ezen személyes adatokat az Egyesület, mint adatkezelő a vizsga napjától számított 5 évig 

kezeli szerződés teljesítése alapján. Az adatok megadása nélkül nem érvényes a vizsgára 

jelentkezés. Ezen adatok továbbküldésre kerülnek a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek 

Szövetsége részére 

**:A tulajdonos lakcímének megadása a beazonosítást, nyilvántartásba vételét segíti. Ezen személyes 

adatokat az Egyesület, mint adatkezelő a vizsga napjától számított 5 évig kezeli szerződés teljesítése 

alapján. Az adatok megadása nélkül nem érvényes a vizsgára jelentkezés 

***: A tulajdonos telefonszámának, e-mail címének megadása a kapcsolattartást segíti, amelynek 

megadása nem kötelező, azt az érintett önkéntes hozzájárulása alapján Egyesületünk a hozzájárulás 

visszavonásáig, illetve a vizsga napjától számított 1 hónapig őrzi.  
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