A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG
TENYÉSZTÉSI SZABÁYZATA
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Bevezető
1. A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Német Vizsla Klub Magyarország (továbbiakban
NVKM) tagra, akik a az FCI által elismert származási lapra tartanak igényt. Tenyészteni csak FCI
származási lappal rendelkező kutyákkal lehet, amelyek az FCI standard-ben meghatározott megfelelő
küllemmel és temperamentummal rendelkeznek, funkcionálisan egészségesek és örökletes
betegségektől mentesek, valamint regisztrálva vannak egy FCI által elismert törzskönyvben vagy
függelékben, továbbá teljesítik jelen szabályzat követelményeit.
2. Az FCI Tenyésztési Szabályzata alapján egy kutya akkor mentes örökletes betegségtől, ha egészségesen
örökíti a fajta jellemzőit, típusát és tipikus temperamentumát anélkül, hogy bármilyen lényeges
örökletes hiányosságot mutatna, amely gyengítené az utódok funkcionális egészségét. A tenyésztés
során mellőzni kell minden olyan jellegű túlzást, amely a kutyák funkcionális egészségének
károsodását okozhatja.
3. Csak funkcionálisan egészséges kutyák tenyészthetők. A tenyésztő felelősséggel tartozik azért, hogy az
általa tenyésztésbe vont kutya a viselkedési és a testi adottságainál fogva alkalmas a tenyésztésbe
vételre. A tenyésztőnek jó körülményeket kell biztosítania a tenyész egyedek részére, ami megfelel a
fizikai és lelki igényeiknek és az utódok fejlődésének, szocializálódásának.
4. Nem lehet kutyát tenyészteni a fajta standard-ében felsorolt kizárásra okot adó hibákkal, valamint
rejtettheréjűséggel (kryptorhizmus), félheréjűséggel (monorhizmus), illetve örökletes, vagy az
életvitelt lehetetlenné tevő betegségekkel.
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Minősítési rendszer

A minősítési rendszernél kiemelt fontosságú a munkabeli képességek és a küllem minősítése. Ezért a következő
pozitív kiemeléseket alkalmazza az NVK Egyesület az eredmények minősítése során.

Tenyészszemle eredmény

2.1

A tenyésszemle annak vizsgálata, hogy a az adott egyed küllemi jegyeit és egészségét tekintve tenyésztésre
alkalmas-e. Ennek megfelelően a tenyésszemlén vizsgálni kell fajtára meghatározott standard előírásainak való
megfelelést, különös tekintettel a tenyésztésből kizáró hibákra.
A tenyészszemlén alapvetően két minősítés adható ki: „Küllemileg tenyészthető” és „Nem tenyészthető”
A „küllemileg tenyészthető” minősítést kapott kutyákat a standard előírásait figyelembe véve küllemileg négy
csoportba kell besorolni:


Kitűnő (TK)



Nagyon jó (TNJ)



Jó (TJ)



Megfelelő (TM)

Kiállítási eredmények

2.2

Az FCI előírásainak megfelelő kiállítások eredményeit a NVKM nyilvántartja, de a tenyészminősítést ezen
eredmények nem befolyásolják.

Munkaeredmények

2.3

A tenyészminősítés szempontjából munkaeredményként a következő vizsgák, teljesítményigazolások és
versenyek vehetők figyelembe:


Képességvizsga (KV)



Őszi Tenyészvizsga (ŐTV)



Mindenes Vizsla Vizsga és Verseny (MiVV)



Nehezített Vércsapa Vizsga és Verseny (NVCS)



Friss Nyúlcsapa Vizsga (FN)



Valamennyi, az FCI előírásainak megfelelő, a fajtára (fajtacsoportra) kiírt hazai, vagy nemzetközi
verseny

A tenyészthetőséget befolyásoló, vagy a fajtagazda külföldi egyesület által szervezett nemzetközi vizsgákhoz
nevezési feltételként megszabott munkavizsgák csak a NVKM szervezésében teljesíthetők.

Egészségügyi Szűrővizsgálatok eredményei

2.4

2.4.1 Csípöizületi Dysplasia (HD)
A tenyésztésbe vétel feltétele a NVKM gondozásában lévő valamennyi fajta esetében a csípőizületi dysplázia
szűrés. A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie. A kutya törzskönyvét be kell
mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed azonosságát ellenőrizni és igazolni azt. A
röntgenfelvételen annak azonosíthatóságának érdekében szerepelnie kell a kutya tetoválási, vagy mikrochip
számának. Az NVKM szerződésben lévő, az egyesület által megjelölt állatorvosoknál lehet a szűrést végeztetni.
A HD vizsgálatra vonatkozó szűrőlap e szabályzat mellékletét képezi. Kapják: 1. HD Központ, 2. Állatorvos, 3.
Tulajdonos.
Lebonyolítási rend: az állatorvos 15 napon belül elküldi a HD Központnak, ahol azonnal számítógépes
nyilvántartásba kerül, és 15 napon belül továbbítják a törzskönyvezésre.
A szűrés során az alábbi minősítések adhatók:


Mentes (HDA1, HDA2)



Majdnem mentes (HDB1, HDB2)



Enyhe (HDC1, HDC2)



Közepes (HDD)



Súlyos (HDE)

2.4.2 Vállizületi dysplasia (OCD)
A vállizületi dysplasia szűrése nem kötelező a NVKM tenyészminősítése szempontjából, de ajánlott, ezen kívül
egyes nemzetközi vizsgákon, vagy versenyeken megléte nevezési feltétel lehet. A szűrővizsgálat lebonyolítása a
csípőizületi vizsgálatnál leírtak szerint történik.
A szűrés során az alábbi minősítések adhatók:


Mentes (OCDA)



Majdnem mentes (OCDB)



Enyhe (OCDC)



Közepes (OCDD)



Súlyos (OCDE)

2.4.3 Idegrendszeri tesztek (Wesen)
Külön idegrendszeri tesztek végeztetése nem kötelező, de eredményeit a törzskönyvben nyilván kell tartani.

2.4.4 Utódvizsgálati eredmények
A tenyészengedélyhez jutott kanok a kan tulajdonos saját tenyész szukáinak fedezésén kívül évente 10-szer
fedezhetnek, és a 20. fedezés után utódellenőrzés keretében kerül elbírálásra, hogy a kan korlátlan fedezési
engedélyhez jut a továbbiakban, vagy korlátozás alá esik, vagy a tenyészengedélyét bevonja az NVKM.
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Tenyészminősítés szabályai

A tenyészminősítésre a tenyészszemle, a munkaeredmények és az egészségügyi szűrés eredményei alapján
kerül sor. A tenyészminősítést a törzskönyv vezetője végzi a hozzá beérkezett teljesítményvizsgálati
alapdokumentumok alapján. A tenyészminősítés során az alábbi minősítések adhatók ki:

3.1

Tenyésztésre ajánlott

A minősítést azok a kutyák kaphatják, amelyek


Szüleik és nagyszüleik mindegyike megfelelt a tenyésztésbe vétel feltételeinek



Tenyészszemlén legalább „nagyon jó” küllemi minősítést szereztek (TK, TNJ)



A Képességvizsgát és az Őszi Tenyészvizsgát legalább II. díjban, a szabályzatban meghatározott életkori
határokon belül teljesítették, de az öröklött tulajdonságok tekintetében csak a legmagasabb
osztályzatokat kapták



Csípőizületi szűrésük eredménye „mentes”, vagy „majdnem mentes” (HDA, HDB)

A minősítés utódvizsgálati eredmények alapján visszavonható.

3.2

Tenyészthető

A minősítést azok a kutyák kaphatják, amelyek a „Tenyésztésbe vétel feltételei” című pontban felsoroltakat
teljesítik a 9. pont kivételével.
A minősítés utódvizsgálati eredmények alapján visszavonható.

3.3

Feltételesen tenyészthető

A minősítést azok a kutyák kapják, amelyek szülei vagy egyik szülőjük a tenyésztésbe vétel feltételeit nem
teljesítették az alom születésekor, de mindkét szülő a főtörzskönyvben van nyilvántartva. „Feltételesen
tenyészthető” egyed utóda a törzskönyvbe nem vezethető be.
„Feltételesen tenyészthető” minősítéssel rendelkező kutya „Tenyészthető” minősítést kap, ha a tenyésztésbe
vétel feltételeit a 2. és 9. pont kivételével teljesíti.
A „Feltételesen tenyészthető” minősítés 2017. január 1. után megszűnik.

3.4

Nem tenyészthető

A minősítést az a kutya kapja, amely a tenyésztésbe vétel feltételeit nem teljesíti. A minősítés végleges. A „Nem
tenyészthető” minősítésű kutya utódait sem a főtörzskönyvbe, sem a melléktörzskönyvbe bevezetni nem lehet!

3.5

Nem minősített

Azon kutyák, amelyek a minősítési rendszer valamely elemét még nem teljesítették, és sem a „Feltételesen
tenyészthető”, sem a „Nem tenyészthető” kategóriába nem kerültek besorolásra.

3.6

Egyszeri tenyésztési engedéllyel rendelkező almok minősítése

Azon alomból származó egyedeket, amely alomra egyszeri tenyésztési engedély került kiadásra, a
tenyészminősítés során úgy kell kezelni, mint ha szüleik „Tenyészthető” minősítéssel rendelkeznének. Az
egyszeri engedély a szülők tenyészminősítését nem befolyásolja!
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4.1

Tenyésztésbe vétel szabályai
Tenyésztésbe vétel feltételei

Csak egészséges egyedekkel, az állatvédelmi törvény követelményeinek betartásával szabad kutyát tenyészteni.
Tenyésztésbe csak olyan kutyák állíthatók, amelyek:
1. az FCI és az NVKM által elismert származási lappal rendelkeznek

2.
3.
4.
5.
6.

Szüleik megfelelnek a tenyésztéshez szükséges feltételeknek
Magyarországi származás esetén szabályos alomvizsgálaton estek át
Transzponderrel ellátottak, illetve a származási lapon feltüntetett módon azonosíthatók
„Küllemileg Tenyészthető” minősítést szereztek az NVKM tenyészszemléjén
A csípőizületi dysplasia szűrés eredménye majdnem mentes(HDB), vagy jobb minősítésű, olasz vizsla
esetén enyhe (HDC), vagy jobb minősítésű.
7. Német vizsla fajták esetében eredményes Őszi Tenyészvizsgát, olasz vizsla és német fürjészeb esetén
eredményes Képességvizsgát tettek. Nevezett vizsgák egy szabályos visszalépést és az egészségügyi
okból történt visszalépést nem számolva egyszer ismételhetők.
8. Semmilyen, a fajta standard-ben, vagy a munkateljesítmény szabályzatokban szereplő tenyésztésből
kizáró hibával nem rendelkezik
9. Az előzőekben felsorolt feltételeket nem teljesítik, de a NVKM Tenyésztési Bizottságának döntése
alapján egyszeri tenyésztési engedéllyel rendelkeznek.

4.2

A külföldről származó kutyákra vonatkozó különös szabályok
1. Olyan, külföldön törzskönyvezett kutyák, amelyeknek valamely őse a NVKM teljesítményvizsgálatában
részt vett és ennek során valamely tenyészthetőséget kizáró hiba merült fel, de ennek ellenére
külföldön tenyésztésbe lett állítva, az NVKM törzskönyvébe nem honosítható!
2. Németországbólés Ausztriából vemhesen importált szukák esetében a származási országból származó
tenyésztési engedélyt a NVKM elfogadja. Ennek hiányában a kölykök a főtörzskönvbe nem vezethetők
be. Más országból származó vemhes szuka esetén az alom törzskönyvezésének feltételeiről a
Tenyésztési Bizottság dönt.
3. Az importált kutyák esetén, ha a kutya Ausztriában vagy Németországban tenyészthető címet szerzett,
akkor azt a NVKM elfogadja. Minden más importált kutya esetében a Tenyésztési Bizottság dönt a
tenyésztéshez szükséges feltételek meglétéről és az esetleges hiányok pótlásának lehetőségéről.
4. Külföldi fedeztetésnél a NVKM tenyésztésbe vételi feltételei mérvadóak. Külföldi fedeztetés csak az FCI
által elismert származással rendelkező kannal és az FCI által elismert törzskönyvező szervezet
fedeztetési igazolása alapján lehetséges. Ennek hiányában a kölykök „Nem tenyészthető” minősítést
kapnak.

4.3

Tenyésztési jogok átruházása – Bérleti szerződés:

Előírás szerint az alom tenyésztőjének az tekinthető, aki a fedeztetés időpontjában a szuka tulajdonosa. A szuka
vagy a fedezőkan tenyésztésre vonatkozó használati jogát át lehet ruházni egy harmadik félre szerződés által,
ugyanez vonatkozik a befedeztetett szuka eladásakor létrejövő tenyésztői jog átadásra. A tenyésztési jogok
átruházását - bérleti szerződést - kötelező írásban rögzíteni még a fedeztetés előtt. A bérleti szerződést
mellékelni kell a fedeztetési jegyhez, amelynek világosan körvonalaznia kell a két szerződő fél jogait és
kötelességeit. Jelen szabályzat a szuka „bérlőjét” tekinti tulajdonosnak a fedeztetés időpontjától kölykök
leválasztásig (10 hetes kor).

4.4

Atenyésztésbe vétel és a tenyésztésben tartás korhatárai:
1. A kan kutyákat legkorábban 18 hónaposan lehet tenyésztésbe állítani, felső korhatár nincs, de a 9
évesnél idősebb kannal a fedeztetés nem javasolt.
2. A szuka kutyát legkorábban 18 hónaposan-, legkésőbb 8 évesen lehet pároztatni.

4.5

A szukákra vonatkozó különös szabályok
1. A szuka kutya legfeljebb 6 almot nevelhet fel. Különösen indokolt esetben NVKM Tenyésztési
Bizottsága még egy alomra engedélyt adhat, ha a szuka egészségi állapota ezt lehetővé teszi. Ennek
elbírálásához a szukát a Bizottságnak be kell mutatni. Ez esetben engedélyezhető a 8 évnél idősebb
kori pároztatás is.
2. Két év alatt a szuka legfeljebb 3 alkalommal kölykezhet, egy tüzelést a két év alatt ki kell hagyni.
Weimari vizslánál két kölykezés között a szukánál egy tüzelést ki kell hagyni.
3. Ha egy alomban 8 kölyöknél több van, akkor a tenyésztő köteles vagy dajkakutyát használni, vagy a
kölykök póttáplálásáról gondoskodni úgy, hogy az anyakutya kondíciója ne csökkenjen, és életét ne
veszélyeztesse. A dajkakutyát – amennyiben elhullik az anyakutya vagy nincs teje – be kell jelenteni,
amit a megbízott alomvizsgáló szúrópróbaszerűen ellenőriz.
4. Két császármetszés után a szuka kutyát végleg ki kell vonni a tenyésztésből.
5. A törzskönyvezés bejegyzi a szuka törzskönyvi lapjára és az állomány nyilvántartásba az ellési dátumot,
az alomszámot, az alomhoz tartozó kölykök azonosító adatait.

4.6

Elsőfokú rokonok közötti pároztatás

Elsőfokú rokonok közötti pároztatás csak a Tenyésztési Bizottság előzetes engedélye alapján lehetséges,
különösen indokolt esetben. A tenyésztésvezetőnél írásban, a pároztatás indoklásával kell engedélyt kérni. Ilyen
pároztatás: apa és leánya, anya és fia, testvérek egymással. Az elbírálás ideje max.: 30 nap.

4.7

Fedeztetés feltételei

A fedeztetés előtt a tenyészállatok tulajdonosai kötelesek meggyőződni arról, hogy a tenyésztési szabályzatban
rögzített feltételeknek a hozzá párosított egyed megfeleljen.
A fedeztetés dokumentálásánál alkalmazni kell a NVKM Törzskönyvezési Szabályzatában leírtakat.
Az almot abban az országban kell regisztrálni, ahol a szuka tulajdonosa állandó lakhellyel rendelkezik. Kivételek
tehetők azokban az esetekben, ha a kutyák tenyésztője egy olyan országban lakik, amelynek nincs FCI által
elismert törzskönyve. Ez a tenyésztő, ha az alom a NVKM tenyésztési feltételeinek megfelel, regisztráltathatja
az almot a NVKM-nál.
Egy alomból származó kölyköket csak egyben, egy alkalommal lehet regisztráltatni. Ha a kölykökről 6 hónapos
korukig nem kerül beadásra „Alombejelentő”, akkor csak DNS vizsgálat birtokában lehet a regisztrációt
elvégeztetni.
A szukát csak egy kan fedezheti be. Ha ez nem így történt, akkor, a tenyésztő költségére, DNS vizsgálattal
bizonyítani kell, hogy melyik kölyök, melyik kantól származik.

4.8

Kennel nevek, kennel-névvédelem

A kennel név a kutya családneve. Minden kennel névnek írott és kiejtett formában különböznie kell már védett
kennel nevektől. Ezt a tenyésztők személyes használatra kapják és az összes általa tenyésztett egyedet – illetve
fajtát-, ezzel a családnévvel kell törzskönyveztetni. A kennel név nem átruházható, kivéve örökösödést
családtagok között. A kennel nevet nem lehet megváltoztatni. Kennel nevet a tenyésztő halála után, az utolsó
alomtól számított 10 év elteltével lehet újra engedélyezni. Az importált egyedet, nevét a saját kennel névhez
csatolni szigorúan tilos. A kennel nevek szigorúan személyesek.
A kennel nevet idejében az alom bejelentése előtt a megfelelő formanyomtatványon kell a MEOESZ-nél
igényelni.
A kennel létesítmény helységváltoztatása esetén a tenyésztőnek közölnie kell az új címet újabb kennel
megtekintésre.
Olyan tenyészszukák esetében, amelyeknek tulajdonosai különböző FCI tagországokhoz tartoznak, szerződést
kell felmutatniuk a kennel névről és a tulajdonjogról.
Ha a tenyészkutyák több személy tulajdonában vannak, akkor erről a tulajdonosok között írásos szerződést kell
kötni, amelyből az egyes tulajdonosok jogai és kötelességei világosan kitűnnek.
Az előzőekben leírtak bármely feltételének be nem tartása esetén a kutyák nem törzskönyvezhetők.
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Tenyésztési Bizottság

A Tenyésztési Bizottság a fajtaszekciók vezetőiből és a tenyésztési vezetőből áll. Feladata a Tenyésztési
Szabályzattól való eltérések vizsgálata, a nevesített esetekben az eltérés engedélyezése. Hatáskörébe tartozik


Egyszeri tenyésztési engedély kiadása, ha ez szakmailag indokolható



Túlkoros szukánál alom, vagy hetedik alom engedélyezése



Ausztrián, vagy Németországon kívüli külföldről származó teljesítményvizsgálati eredményeknek a NVKM
előírásaival történő megfeleltetése, ezen teljesítményvizsgálatoknak mint tenyésztési feltételnek az
elfogadása, hiánypótlás megszabása



Tenyészengedély visszavonása



Tenyészthetőséget, vagy tenyésztési engedély megvonását eredményező teljesítményvizsgálati
eredmények felülvizsgálata, ha az eredmény hibásan került rögzítésre a törzskönyvben



A Tenyésztési Szabályzat és a Törzskönyvezési Szabályzat be nem tartásával kapcsolatos esetek
kivizsgálása, a Fegyelmi Bizotsággal együttműködve
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FCI MEGFELELŐSÉG

A NVKM Tenyésztési Szabályzatában nem nevesített kérdésekben az FCI vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Dunaföldvár, 2015. március 19.
Babiczky Attila
elnök

