Tájékoztató komondortenyésztőknek a törzskönyvezés folyamatáról és a HKK
szolgáltatási díjairól
A HKK Tenyésztési Tanácsa 2016.11.30-án elfogadta az új fajtatiszta ebek tenyésztéséről szóló
rendelethez igazított új Tenyésztési Programot, melynek rendelkezései minden Magyarországon
regisztrált kennelnévvel és állandó lakhellyel rendelkező komondortenyésztőre érvényesek, aki az FCI
által elismert törzskönyvezésre tart igényt.
A komondor fajta törzskönyvezését a Hungária Komondor Klub végzi.
Iránymutatásul röviden a legfontosabb tudnivalók (részletesen szabályozás a Klub Tenyésztési
Programjában):
A Törzskönyvezési Szabályzat alapján a törzskönyvezés folyamata a következő:
A fedezés megtörténte után haladéktalanul, a fedezőkan tulajdonosának 3 példányban ki kell töltenie a
Fedeztetési Jegyet (ingyenesen letölthető a Klub honlapjáról), melyből 2 példányt át kell adnia a szuka
tulajdonosának, 1 példány a kantulajdonosé.
A tenyésztőnek az alom megszületése után azt legkésőbb 15 napon belül be kell jelenteni írásban
(levél, fax) vagy elektronikus úton (email) a tenyésztésvezetőnek a teljes alomra vonatkozóan
függetlenül attól, hogy a későbbiekben az alomból hány kölyök kerül törzskönyvezésre.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a tenyésztő nevét, Klub tagsági kártya számát, a tenyészet nevét,
szülők származási lapján szereplő név, születési idő, MET. adatokat ( MET.Ko…../….), az alom
születési idejét és a született kölykök számát, ivarát valamint ha van, az elhullást is.
A határidőre be nem jelentett almok kölykei csak „felülbélyegzett” származási lapot kaphatnak.
Az alom bejelentése után, a törzskönyvezés előtt a született kölyköket állatorvos által mikrochippel
kell megjelöltetni és a Magyar Állatorvosi Kamara által vezetett kisállat nyilvántartó rendszerben
regisztráltatni kell.
Az alom törzskönyvezésére rendes eljárásban annak születését követően 6 hónapig van lehetőség, e
határidő után DNS származásvizsgálattal kell igazolni a szülők kilétét. Az alom törzskönyvezésére és
a Származási Igazolások kiállítására az Alombejelentő Jegy (ingyenesen letölthető a Klub honlapjáról)
leadása után kerülhet sor. A tenyésztőnek az Alombejelentő Jegyen kért összes adatot meg kell adnia
és a Fedeztetési Jeggyel, az állatorvos által kiállított regisztrációs igazolással (ingyenesen letölthető a
Klub honlapjáról) valamint a szülőpár Származási Igazolásainak, a szülők által elért összes eredmény
igazolásainak, a kennelnév igazolás és a befizetett szolgáltatási díj bizonylatának másolataival együtt
írott (levél, fax) vagy elektronikus (email) formájában kell beküldenie a tenyésztésvezetőnek.
A törzskönyvezés csak abban az esetben kezdhető meg, ha kért összes adat és dokumentum
hiánytalanul rendelkezésre áll és a tenyésztő az összes szolgáltatási díjat előre megfizette a Klub
részére.
Ha az összes adminisztrációs és fizetési kötelezettség teljesítésre került a Klub felé a tenyésztésvezető
elindítja a törzskönyvezést és kiállíttatja a Származási Igazolásokat, melyeket azok elkészülte után
haladéktalanul megküld a tenyésztő részére.
A tenyésztő kötelessége a Származási Igazolások kézhezvétele után annak adatait átvizsgálni,
ellenőrizni, hiányosságok esetén korrekciót kérni, amennyiben minden adatot rendben talál azt a
megfelelő helyen igazolva aláírni.
A kölykök értékesítése után nyomatékosan ajánlott és a tenyésztő jól felfogott érdeke, hogy a kölyök
tulajdonosváltozását a Klub adatbázisában regisztráltassa a tenyésztésvezetőnek megküldött
valamilyen a tulajdonosváltozást igazoló dokumentummal (adás-vételi szerződés, számla,
ajándékozási nyilatkozat, Tulajdonosváltozást Igazoló Lap), mely regisztráció ingyenes, azonban nem
mentesíti az új tulajdonost a kölyök tulajdonos átírási kötelezettsége alól.

További lehetőség - amellyel érdemes élni a tenyésztőnek-, hogy az adott alom esetében egyszer, az
alomban lévő kiskutyák tulajdonjogát a tenyésztő kezdeményezésére átvezetteti az új tulajdonosok
nevére egyszeri br.5000Ft költség terhe mellett. Az 5000Ft költség az egész alomra vonatkozik
függetlenül az átírandó kiskutyák számától, de egy alom esetében csak egyszer lehetséges élni ezzel a
lehetőséggel. Ez az eljárás hivatalos tulajdonjog átírásnak minősül, ezért az új tulajdonosnak már nem
kell még egyszer bejelenteni a tulajdonos változást, tehát további költsége sincs ezzel. A tulajdonjog
átíráshoz természetesen ugyanúgy szükség van a Tulajdonosváltozás igazoló lap és a kiskutya eredeti
származási lapjának megküldésére, de ez akár megtehető már a származási lap kiállításával egy időben
is.
A törzskönyvezéssel kapcsolatos bruttó szolgáltatási díjak:
Szolgáltatás

Klubtag

Más szervezet
tagja, szövetségi
kártyával

Nem tag sehol,
szövetségi
kártya nélkül

Külföldi tag

Külföldi nem
tag

Klub tagsági díj

9000 Ft

-

-

Szövetségi kártya
Törzskönyvezés
ügyintézési díj/alom
Származási
igazolás/kölyök
Felülbélyegzett
Származási
igazolás/kölyök
Honosítás
Tulajdonjog átírás

3000 Ft

-

-

9000 Ft +
kiadványok
postaköltsége
-

4000 Ft

8000 Ft

8000 Ft

-

-

4000 Ft

4000 Ft

8000 Ft

-

-

6000 Ft

6000 Ft

12000 Ft

-

-

5000 Ft
5000 Ft

10000 Ft
10000 Ft

10000 Ft
10000 Ft

2250 Ft

4500 Ft

4500 Ft

10 EUR +
2 EUR
postaköltség

20 EUR +
2 EUR
postaköltség

-

4500 Ft

4500Ft

-

20 EUR

-

-

-

5 EUR

5 EUR

Tenyésszemle

3000 Ft

6000 Ft

6000 Ft

HKK Champion

2000 Ft

4000 Ft

4000 Ft

10 EUR
10 EUR +
postaköltség

20 EUR
10 EUR +
postaköltség

Nevezési díj
Klubkiállítás,
Spec.CAC
Nevezési díj
Komondor Fesztivál
Helyszíni nevezés
pótdíja

-

Ha valaki a Klubon kívül más a MEOE Szövetséggel szerződéses viszonyban álló szervezetnek is
tagja és igényt tart a MEOE Szövetség szolgáltatásaira (CAC, CACIB kiállítás, FCI kennelnév, Export
Pedigree) akkor a MEOE Szövetség kedvezményes szolgáltatási díjainak igénybevételéhez szövetségi
kártyát is kell vásárolnia a választott szervezet tagsági díján felül, amelyet azonban elegendő csak az
egyik szervezetnél igényelni. Szövetségi kártya nélkül a MEOE Szövetség szolgáltatásai díjai a
kedvezményes díjak duplája. Szövetségi kártya vásárlása kezdeményezhető a Klubbon keresztül is.
A Klub saját szolgáltatásai csak a HKK tagsággal rendelkezőknek kedvezményesek, aki más szervezet
tagja úgy a szolgáltatási díjak a fenti táblázatban foglaltak szerint, a Származási Igazolás kiváltásának
díján kívül, a kedvezményes díjak duplája.
Aki semelyik MEOE Szövetséggel szerződéses viszonyban álló szervezetnél sem tag annak a
Származási Igazolások díja is – a többi szolgáltatási díjjal együtt - a kedvezményes díjak duplája.

A szolgáltatási díjakat a Klub bankszámlaszámára kell teljesíteni a Klub által vezetett
OTP Bank 11720001-20189158
bankszámlaszámra átutalással vagy a Klub által rendszeresített sárga csekken,
a befizető és az igénybe vett szolgáltatás adatainak pontos feltüntetésével!
Törzskönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés, ügyfélszolgálat:
Levélben:
Monoki Szabolcs
HKK Tenyésztésvezető
3442 Csincse, Mátyás u. 51.
Email: komondorklubinfo@gmail.com
Információs telefonszám: +36 30 205 6523
Minden komondortenyésztőnek sikeres és eredményes munkát kívánunk!
Ócsa, 2017.01.25.
.
Udvardiné Lukács Ilona
Elnök

Monoki Szabolcs
Tenyésztésvezető

