Német Vizsla Klub Magyarország
Tenyésztési szabályzatának kiegészítése a törzskönyvezés rendszerére vonatkozóan
(Hiánypótlás)

A MEOESZ tagszervezeteinél bevezetésre kerül a 2016. július 06-án a 19/2016 (07.06) számon elfogadott,
MEOESZ elnökségi határozatban megfogalmazott többszintű törzskönyvezés az FCI származási lappal
rendelkező szülők kölykei vonatkozásában:

I.

Származási lap min 3 generációs, kétnyelvű
I/1. Prémium kategória
I/2. Standard FCI kategória (minimális tenyésztési feltételeket teljesítettek)
II. Regisztrációs lap
II/1 – bizonytalan származású egyed („R”)
II/2 – a szülő(k) tenyésztésből kizártak („R”)
II/3 – a szülő(k) a minimális tenyésztési feltételeket nem teljesítették (RC)

Az NVKM által gondozni kívánt rövidszőrű német vizsla, drótszőrű német vizsla, hosszúszőrű német vizsla,
szálkásszőrű német vizsla, weimari vizsla (rövid- és hosszúszőrű), kis- és nagy münszterlandi vizsla fajták
tekintetében a különböző szintű törzskönyvezés feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
I. standard származási lap (amely származási lapot a NVKM a korábban alkalmazott
"melléktörzskönyv szerint határozza meg )
• a kölykök mindkét szülőpárja teljesítette a NVKM által minimumként meghatározott feltételeket és
kizáró ok nem merült fel.
• Képességvizsga
•
küllembírálat (legalább nagyon jó minősítéssel)
•
HD szűrés, melynek eredménye nem lehet rosszabb a
"majdnem mentes"
minősítésnél (B)
II. prémium származási lap (amely származási lapot a NVKM a korábban alkalmazott "főtörzskönyv
szerint határozza meg, a származási lapon "Minősített Tenyészegyed" felirattal ellátott matricával
jelezve

•

ha mindkét szülő és nagyszülők teljesítették a prémium tenyésztési feltételeket
Képességvizsga
Őszi Tenyészvizsga
Küllembírálat (legalább kitűnő vagy nagyon jó minősítéssel,
HD szűrés, melynek eredménye nem lehet rosszabb az "majdnem mentes"
minősítésnél (B)
.
Mindkét típusú származási lap estén kiadható az export pedigree.
A német vizslafajták esetében a standard adó anyaország tenyésztési követelményét, a német tenyésztési
vizsgákon (IKP, Kleemann, Hegewald) való részvételt, csak a premium törzskönyvvel rendelkező egyed
érheti el.

Az NVKM által gondozni kívánt olasz vizslafajták és német fürjészeb fajták tekintetében a különböző szintű
törzskönyvezés feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
I. standard származási lap (amely származási lapot a NVKM a korábban alkalmazott
"melléktörzskönyv szerint határozza meg )
• a kölykök mindkét szülőpárja teljesítette a NVKM által minimumként meghatározott feltételeket és
kizáró ok nem merült fel.
•
küllembírálat (legalább nagyon jó minősítéssel)
•
HD szűrés, melynek eredménye nem lehet rosszabb az
"enyhe"
minősítésnél (C)
II. prémium származási lap (amely származási lapot a NVKM a korábban alkalmazott "főtörzskönyv
szerint határozza meg ) a származási lapon "Minősített Tenyészegyed" felirattal ellátott matricával
jelezve
•

ha mindkét szülő és nagyszülők teljesítették a prémium tenyésztési feltételeket
Képességvizsga
Küllembírálat (legalább kitűnő vagy nagyon jó minősítéssel,
HD szűrés, melynek eredménye nem lehet rosszabb az "enyhén terhelt" minősítésnél
(B)
.
Mindkét típusú származási lap estén kiadható az export pedigree.

III.Regisztrációs lap. mely esetben kizárólag a két szülő kerül feltüntetésére, akkor is, ha több generáció
adatai ismertek.
Ezek kutyák részt vehetnek 12 hónapos koruktól 18 hónapos korukig a NVKM által szervezett
tenyészszemlén, illetve FCI küllembírálaton (kiállítás), Minősítésként a "tenyésztehető" vagy "minimum
nagyon jó" minősítés megszerzése szükséges. Német vizslafajták esetében 9 hónapos kortól 18 hónapos
korig a NVKM által szervezett "Képességvizsga"-n kell a kutyát felvezetni.
A regisztrációs lappal rendelkező kutyák, amennyiben az NVKM által megnevezett konfirmálási feltételeket
teljesítik, jogosulttá válnak a standard törzskönyv kiváltására, és a tenyésztési feltételek teljesülése esetén
tenyészegyeddé válhatnak.

Konfirmációs eljárás kötelező elemei a német vizslafajták vonatkozásásban (12-18 hónapos kor
között):
1. küllemi bírálat
2. képességvizsga
3. HD szűrés
1.A konfirmáció küllemi bírálat a NVKM által rendezett tenyészszemléken az adott egyed betöltött
tizenkét (12) hónapos korától maximum (18) hónapos koráig.
A küllemi vizsgálatot FCI jogosultsággal bíró, a MEOESZ KBT tagjai sorába tartozó tenyészszemle bíró
végezheti. Bírálata részletes leíró bírálat. A bírálat eredménye alapján a küllembíró javaslatot tesz az egyed
Regisztrációs lapjának cseréjére és a 4 generációs alap törzskönyvbe vételére, valamint a 4 generációs
származási lap kiállítására. A tenyészszemle bíró személyére a NVKM tesz javaslatot a KBT felé.

2. Konfirmációs eljárás során az adott egyed 9 hónapos korát követően 18 hónapos koráig a N VKM által
szervezett "Képességvizsgán" vesz rész, ahol minimálisan 3. díjban kell végeznie. ( az olasz vizslafajták és
a német fürjészeb esetén a konfirmálás nem kötelező eleme)
3. HD szűrés az egyed 12 hónapos kora után következhet be. Az erre jogosult állatorvos által kiadott
szakvéleményt a NMKM HD regisztrációs központja veszi nyilvántartásba és adja ki a végleges minősítést
Tenyészegyeddé minősítés feltétele:
- német vizslafajták esetén (rövidszőrű német vizsla, drótszőrű német vizsla, hosszúszőrű német vizsla,
szálkásszőrű német vizsla, weimari vizsla, kis - és nagy münszterlandi vizsla
- Képességvizsga
- Őszi Tenyészvizsga
- Küllemi bírálat (tenyészthető vagy nagyon jó)
- HD szűrés
- olasz vizslák és német fürjészeb esetén
- Képességvizsga
- Küllemi bírálat (tenyészthető vagy nagyon jó)
- HD szűrés
Standard törzskönyv kiadására jogosít valamennyi NVKM által gondozni kívánt fajta esetében a
külfödről származó kutyák vonatkozásában az adott országban teljesített "tenyésztésbevételi
követelmény" megléte.
Fenti szabályzatok 2016. szeptember 19. után kerülnek bevezetésre

Tamási, 2016.08.23.

Babiczky Attila
NVKM elnök

