
TENYÉSZEGYED TÁMOGATÁSI KÉRELEM
BREEDING DOG SUPPORT APPLICATION FORM

(Érvényes 2020.01.01-től visszavonásig. Valid from 01.01.2020)

Alulírott/Name ……………………………………………………
Cím/Address………………………………………………………
Kennel név/Kennel name………………………………………….
Bank szla/Bank account………………………………………………..

kijelentem, hogy a Hunnia Kuvasz Egyesület rendes vagy alapítótagja vagyok. Ismerem és 
elfogadom, illetve tevékenységemmel részt veszek a HKE Elhelyezési és Tenyésztési 
Programjában. HKE tagságomat jelen aláírástól legalább 2 évig fenntartom. Igénylést nyújtok be a 
Programban résztvevő 18 hónap-8 éves korú, tenyésztésbe vehető felhatalmazással rendelkező 
tenyészállataimra, amely felhatalmazást igazolom dokumentumok leadásával a HKE felé.
I declare, that I rightfully own the founding or full membership of Hunnia Kuvasz Club. I 
recognised, accept and actively participate in HKE Breeding and Placement Program. HKE 
membership I keep in the forthcoming two years by being a supportee of this Program. Hereby I 
apply for granting the following dogs being in my ownership, and being between 18 months and 8 
years old, having all authorisation as breeding shire and dam in accordance of the legal 
circumstances among which I perform my activity. It is my responsibility to be aware and keep 
informed HKE main office of theses circumstances, and keep updated when changes occur. 
Parallely I submit all documentation to justify my authorisation and the dogs authorisation for 
breeding.

Kan  /Shire:  
Név/Name Reg. Nr. Chip Kor/Age
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,

Szuka  /Dam:   
Név/Name Reg. Nr. Chip Kor/Age
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,

Sikeres pályázat esetén a kifizetések a tárgyévre vonatkoznak és a HKE Elnöksége által meghatározott maximum 
értékig kerülnek meghatározásra. A támogatott kutyák támogatása egyedenként valósul meg, elhullás esetén a támogatás
nem visszatérítendő. Minden kutya évente csak egy alkalommal támogatható.
Successful applications are supported up to the total rate of fianncial support determined by HKE Presidency. Shire, 
dam donations are per capita and are non-refoundable in case of the deaths of the dog. Every dog are allowed to be 
entered into this tender only once a year.

Dátum/Date Aláírás/Signature


