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SZABÁLYZAT A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG 

(NVKM) GONDOZÁSÁBAN LÉVŐ EBFAJTÁK 

TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 
 

1 A törzskönyvezés célja 

A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, oly 

módon, hogy az egyes egyedek tenyészértéke felismerhető legyen, egészséges, a nemzetközik előírásoknak 

megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett ebállomány alakuljon ki, melynek nemesítése, 

teljesítményének fokozása lehetővé válik.  

A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. A 

kutyák egyedi nyilvántartása és megjelölése.  

2 A törzskönyvi nyilvántartás rendszere 

A törzskönyvezés gyakorlati végrehajtása során a két fő feladat a származás nyilvántartás és a teljesítmény 

nyilvántartás időben, valamint az alkalmazott módszerek tekintetében egymástól elkülönül.  

A származás- és a teljesítmény nyilvántartás az Egyesület központi adatbankjából hívható le. 

2.1 Származási adatok nyilvántartása 

 A származás nyilvántartás a rokoni kapcsolatok nyilvántartását szolgálja.  

2.1.1 A fedeztetés nyilvántartása 

 

Csak olyan egyedek párosíthatók, amelyek legalább a Tenyésztési Szabályzatban meghatározott minimális 

követelményeknek megfelelnek, vagy rendelkeznek a NVKM Tenyésztési Bizottságának eseti engedélyével. A 

Tenyésztési Bizottság az egyes egyedek tenyésztési jogát szakmai indokok alapján visszavonhatja, erről a 

tulajdonos értesítése mellett tájékoztatást kell adnia a NVKM honlapján. A Tenyésztési Bizottság az általa javasolt 

fedezőkanok listáját NVKM honlapján közzéteheti. 

A fedeztetés után azonnal Fedeztetési Jegyzőkönyvet kell kiállítani. A Fedeztetési Jegyzőkönyv 3 példányos, 

sorszámozott bizonylat, mely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

 fedezőkan azonosítója 

 törzskönyvi száma, neve 

 fajtája 

 születésének ideje 

 színe, szőrzete, ismertető jegyei 

 egyedi jelölése 

 fedeztetés dátumai, helye 

 a tulajdonosának neve, címe 

 a fedeztetésért felelős személy neve, címe 

 a szuka azonosítója  

 törzskönyvi száma, neve 

 fajtája 

 születésének ideje 

 színe, szőrzete, ismertető jegyei 

 egyedi jelölése 

 utolsó kölykezés dátuma, ha volt már ellés 

 tulajdonosának neve, címe 

 tartójának neve, címe 
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A Fedeztetési Jegyzőkönyv a későbbiek során a származás azonosítás alapdokumentuma. 

A Fedeztetési Jegyzőkönyvet a fedezőkan tulajdonosa kell igényelje a NVKM törzskönyvezési vezetőjétől, vagy 

ezzel megbízott személyől. 

A fedeztetésért felelős személy a Fedeztetési Jegyzőkönyv első példányát az utolsó fedeztetést követően 8 napon 

belül a NVKM törzskönyvezési vezetőjének megküldi. A jegyzőkönyv második, középső példánya a fedeztetésért 

felelős személynél, harmadik példánya a szuka tulajdonosánál marad. 

 

A fedeztetési jegyzőkönyv szigorú elszámolású nyomtatvány, mellyel a fedeztetési idény végén (naptári év végén) 

sorszám szerint el kell számolni. Az elveszett fedeztetési jegyzőkönyvekről kimutatást kell készíteni és esetleges 

későbbi felbukkanásuk esetén alapdokumentumként nem használhatók. Az elveszett fedeztetési jegyzőkönyvekkel 

a fedeztetésért felelős személynek úgy kell elszámolni, mintha a fedeztetés megtörtént volna, a fedeztetési 

nyilvántartási díjat (a nyomtatvány ára) az elveszett jegyzőkönyvek után is be kell fizetni. 

 

Az ellés bejelentésére „Alombejelentő” szolgál. A szuka tulajdonosának/tartójának az alom megszületése után 4 

héten belül az alombejelentőt a NVKM törzskönyvezési vezetőjének meg kell küldeni. 

 

A törzskönyvezési vezető minden év végén a fedeztetési jegyzőkönyvek és az alombejelentők alapján a fedeztetési 

eredményeket és a tenyészeredményeket kanonként illetve szukánként összesíti. A tenyésztési idényben (naptári 

évben) végzett munkája áttekinthetősége érdekében elkészítik a „Fedeztetési eredmények összesítése” (az 

egyesület központi adatbankjából lehívható), valamint „Tenyészeredmények összesítése” (a megszületett egyedek 

száma) (az egyesület központi adatbankjából lehívható) elnevezésű kimutatást legkésőbb az aktuális évet követő 

év január 15-ig. 

 

A fedeztetési jegyzőkönyvekből, az alombejelentőkből és a fedeztetési eredmények összesítéséből a törzskönyv-

vezető az eredményeket az ellenőrzött szukák és kanok törzskönyvi lapjaira rávezeti 

 

 A törzskönyvező szerv a beérkezett, szabályosan kitöltött fedeztetési jegyzőkönyveket és alombejelentőket 

elfogadja és tartalmukat a törzskönyvi nyilvántartásokba bejegyzi. 

2.1.2  A kiskutyák azonosítása 

A megszületett kiskutyákat az azonosíthatóság érdekében 8 hetes korukig tartósan meg kell jelölni. A jelöléshez a 

transzponder kötelező, a tetoválás ajánlott (lehetőség). 

A transzponder beültetéséről a tenyésztő köteles gondoskodni. A jelöléshez csak a NVKM által biztosított 

transzponder használható! 

 

2.1.3 Az alomvizsgálat  

 

Az alomvizsgálat igazolja, hogy az alomban lévő kölykök testvérek és a beazonosított szuka az anyjuk. Az 

alomvizsgálathoz a kiskutyákat az anyával együtt kell bemutatni. Az alomvizsgáló köteles a szukát is azonosítani. 

Alomvizsgálat elvégzésére a NVKM Elnöksége által kijelölt személyek jogosultak. Az alomvizsgálatra az alom 

születését követő két héten belül sort kell keríteni. A tenyésztő az alom születését öt napon belül köteles jelenteni 

a NVKM tenyésztési vezetőjének, aki intézkedik az alomvizsgálatról. 

Tetoválni csak olyan kölyköket lehet, amelyek a főtörzskönyvbe kerülnek, és megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

 

 az anya fedeztetése a NVKM törzskönyvi nyilvántartásában a beküldött fedeztetési jegyzőkönyv alapján 

megtalálható, amit a kiskutyák tulajdonosa a fedeztetési igazolással bizonyít 

 a kiskutyák születését a szuka tulajdonosa/tartója a fedeztetési jegyzőkönyv alján található alombejelentő 

visszaküldésével bejelentette 

 a kiskutyák tetoválási számát a NVKM megadta 

 a kétes apaságú kiskutyák pontos származását DNS vizsgálattal megállapították 

 

Az alomvizsgálat megtörténtét az alomvizsgáló az Alomvizsgálati Jegyzőkönyvbe köteles azonnal bevezetni. Itt 

kell rögzíteni, ha az alomban hibás egyedek találhatók. Az Alomvizsgálati Jegyzőkönyv hárompéldányos, 

számozott, szigorú elszámolású nyomtatvány, melyet a törzskönyvezési vezető, az alapadatokkal előre kitöltve ad 

át az alomvizsgálónak. 
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Az Alomvizsgálati Jegyzőkönyvet, az alomvizsgálatot követően 8 napon belül a NVKM törzskönyvezési 

vezetőjének vissza kell küldeni, aki az alomvizsgálat megtörténtét a szuka és a kölykök törzskönyvi lapjára köteles 

felvezetni.  

Az alomvizsgálatokról a törzskönyvezési vezető szukánként, évente a központi adatbankból összesítőt készít. 

Az alomvizsgálat során jegyzőkönyvet kell felvenni, ha bármely kétség merül fel a fajtatisztasággal kapcsolatban. 

Ilyen esetben a törzskönyvezési vezető köteles a Tenyésztési Bizottság összehívását kezdeményezni, amely dönt 

az alom törzskönyvezhetőségéről. 

Az alomvizsgálat díját a tenyésztő köteles viselni. 

 

2.1.4 A tetoválás szabályai 

Tetoválni csak a NVKM alomvizsgálójának jelenlétében lehet. Egyéni tetoválásra lehetőség nincs. A tetoválási 

szám azonos a kutya törzskönyvi számának utolsó 4 számjegyével, az évszám feltüntetése nélkül. A tetoválást erre 

jogosult szakember végezheti. 

2.1.5 A kiskutyák elnevezése 

A kiskutyák elnevezésénél kötelező a kennelnév alkalmazása. Az egyes kutyák neve szabadon megszabható, de 

javasolt az egyes almok könnyebb azonosítása érdekében az azonos kezdőbetűvel rendelkező nevek alkalmazása.  

2.1.6  Az új tulajdonos regisztrálása 

A tenyésztő köteles az alomvizsgálaton átesett kölykök új tulajdonosát regisztráció végett bejelenteni az eladást 

követő 14 napon belül a NVKM központi irodájába, ahol számítógépes nyilvántartásba kerül. A tenyésztő vezeti 

fel a származási lapra az új tulajdonos nevét és címét, az adatok valódiságát aláírásával igazolja. 

2.1.7 Származás-ellenőrzés 

A származás ellenőrzést minden esetben el kell végezni, ha a vélt származással kapcsolatosan vétlen vagy 

szándékolt tévedés gyanúja merül fel. A származás-ellenőrzés DNS vizsgálattal történik. A DNS vizsgálat díját a 

tenyésztőnek kell megfizetnie. A mintákat a származásellenőrzéshez a „Kísérőlap ebszőrminták beküldésére DNS 

vizsgálathoz” c. nyomtatvány mellékelésével, annak pontos kitöltésével és a törzskönyv-vezető vagy 

tenyésztésvezető aláírásával kell beküldeni. A mintavételnél a tenyésztésvezetőnek, vagy az általa megbízott 

személynek a helyszínen kell lennie. 

Ha a feltételezett származást a DNS vizsgálat eredménye alátámasztotta, akkor az ennek alapján készített 

származási lapra/lapokra a „DNS vizsgálattal igazolt származás” záradékot fel kell vezetni, amit a kiállító 

aláírásával és bélyegzőjével ellát. A vizsgálati eredményt a NVKM a tulajdonostól bevonja és irattárban megőrzi. 

Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében a DNS labor a vizsgálati eredmények egy másolatát az Egyesület 

törzskönyv-vezetőjének is megküldi.  

2.1.8 A származási lap kiállítása 

Származási lapot kiállítani a tulajdonos NVKM-hoz benyújtott kérése alapján lehet. A származási lapok kiállítását 

a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetség végzi a Német Vizsla Klub Magyarországgal megkötött 

szerződés alapján. A származási lap kitöltéséhez szükséges adatokat a NVKM törzskönyvezési vezetője küldi meg 

hiteles formában a kitöltést végző irodának. A kitöltött származási lapokat a MEOESZ a tenyésztési vezetőnek 

küldi meg. A származási lapokat a tenyésztésvezető hitelesíti. A származási lap akkor hiteles, ha az alábbi hitelesítő 

jelek mindegyikét tartalmazza: 

 Tenyésztésvezető aláírása 

 Tenyésztésvezető bélyegzője 

 Sorszámozott, NVKM logós matrica 

 

„Feltételesen tenyészthető” és „Nem minősített” kutyák utódainak 2015. december 31.-ig csak piros színnel 

felülbélyegzett származási lap adható ki. A felülbélyegzést a származási lap ősöket felsoroló részén kell elhelyezni. 

A bélyegző 12x5 cm méretű és három nyelven (magyarul, angolul, németül) szerepel rajta a következő felirat: 
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„A szülők a tenyésztéshez szükséges feltételeknek nem felelnek meg” 

 

2016. január 1.-től a „Feltételesen tenyészthető” és „Nem minősített” kutyák utódainak származási lap nem adható 

ki, helyette a MEOESZ által rendszeresített regisztrációs lap kerül kiállításra. 

 

A felülbélyegzett származási lap, illetve a regisztrációs lap kiállításának díja a származási lap mindenkori kiállítási 

díjának duplája. 

 

A NVKM juttatja el a hitelesített származási és regisztrációs lapot a tenyésztőnek. 

 

Származási lap csak alomvizsgálat után adható ki. 

 

A származási lap az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

 sorszám, 

 elismert tenyésztő szervezet neve, 

 törzskönyvi szám, kennelnévvel megjelölt név, 

 születési dátum, 

 ivar, 

 fajta, 

 szőrzet, 

 szín, ,jegy leírás, 

 tenyésztő neve, címe, 

 jelölés módja, 

 egyedi azonosító, vagy azonosítók 

 a törzskönyv megnevezése, 

 törzskönyvi osztályzat, ha ez a kiállítás idején már ismert 

 származás 4 ősi sorig, 

 ősök törzskönyvi száma, 

 szülők, nagyszülők minősítése, annak időbeni korlátai, legfontosabb teljesítményvizsgálati eredményeik, 

 a származási lap kiállításának helye és időpontja, 

 a tenyésztési vezető aláírása, bélyegzője,  

 a szerződéses alapon származási lapot kitöltő szervezet képviselőjének aláírása, bélyegzője 

 tulajdonos neve, címe, változása,  

 teljesítményvizsgálatok.  

 tenyészminősítés 

2.1.9 Honosítás 

Külföldről származó kutyák származási lapja Magyarországon csak honosítás után fogadható el hitelesnek. A 

honosítási igényt a NVKM törzskönyvezési vezetőjének kell bejelenteni. A bejelentés a kutya származását igazoló 

ország hivatalos, eredeti származási lapjával történik.  

Honosítani csak az FCI által elismert származási lapot lehet, melynek hitelességét a törzskönyvezető állapítja meg.  

Az egyed azonosítását a törzskönyvezési vezető vagy általa felkért szakember végzi el. Az ennek kapcsán 

felmerülő esetleges kiszállási költséget a megrendelő köteles megtéríteni. 

A honosítási díj beérkezése után a megrendelő visszakapja az eredeti származási lapot. 

A honosítás során azon egyedeket, melyek ősei a tenyésztésbevétel feltételeinek teljes egészében megfelelnek, a 

főtörzskönyvbe kell felvezetni. Azon egyedeket, melyek szülei között található olyan egyed, mely a 

tenyésztésbevétel feltételeinek nem felel meg, „Nem tenyészthető” minősítéssel a melléktörzskönyvben kell 

rögzíteni. 

2.2 A törzskönyvi lapok felfektetése 

A tenyésztési adatok egyedenkénti gyűjtésére és összesítésére a „Törzskönyvi lap” szolgál. 

A törzskönyvi lapok sorszáma szigorú, növekvő rendben követi egymást. 

 

A főtörzskönyvi szám az alábbiak szerint képzendő: 

MET. Fajtakód, évszám utolsó két jegye/sorszám 

Honosítás esetén a főtörzskönyvi szám az alábbiak szerint képzendő: 
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MET. Fajtakód, évszám utolsó két jegye/sorszám (származási ország kódja) 

 

A melléktörzskönyvi szám az alábbiak szerint képzendő: 

MET.-II. Fajtakód, évszám utolsó két jegye/sorszám 

Honosítás esetén a melléktörzskönyvi szám az alábbiak szerint képzendő: 

MET.–II. Fajtakód, évszám utolsó két jegye/sorszám (származási ország kódja) 

 

A NVKM a törzskönyvi lapok alapján adja ki a származási lapot. A törzskönyvi lapokat tenyészetenként 

(kennelenként) és egyedenként kell felfektetni. 

 

A törzskönyvi lapot a törzskönyvezési vezető, vagy a felügyelete mellett az ezzel megbízott személy fekteti fel. 

Az ő feladata a törzskönyvi lapok naprakész vezetése is. 

 

Alapadatainak felfektetésére az alombejelentő, honosítás esetén a hiteles származási lap szolgál. A törzskönyvi 

lapok adatainak gyűjtése számítógépen történik. Az adatok tárolását több adathordozóra történő rendszeres 

mentéssel kell biztonságossá tenni. 

 

A törzskönyvi lap az alábbi adatokat tartalmazza.  

 

 a tenyésztő, tulajdonos neve, címe, 

 az eb születésének időpontja, 

 az eb neve, ivara, azonosítója, tenyészminősítése, 

 szüleinek és nagyszüleinek neve, azonosítója, tenyészminősítése, teljesítményvizsgálati eredményei, 

 a dédszülők azonosítóját,  

 az ismert összes teljesítményvizsgálati eredményt, 

 a kiesés időpontját, okát, 

 a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját. 

 

A Német Vizsla Klub Magyarország a törzskönyvi nyilvántartás során fajtánként főtörzskönyvet és 

melléktörzskönyvet vezet. 

 

A főtörzskönyvben kell nyilvántartani: 

1. a „Tenyésztésre ajánlott” és „Tenyészthető” kutyákat és az ilyen szülőpártól származó almok egyedeit 

2. azon honosított egyedeket, melyek szülei a tenyésztésbe vétel valamennyi feltételét teljesítették 

3. egyszeri tenyésztési engedéllyel rendelkező alomból származó egyedeket 

A melléktörzskönyvben kell nyilvántartani: 

1. a „Feltételesen tenyészthető” és „Nem minősített” kutyáktól származó almok egyedeit 

2. azon honosított egyedeket, melyek a honosítás során „Feltételesen tenyészthető”, vagy „Nem 

tenyészthető” minősítést kaptak. 

 

A melléktörzskönyvből a főtörzskönyvbe kerülnek átvezetésre azon egyedek, melyek „Feltételesen tenyészthető” 

minősítése az időközben teljesített tenyésztési feltételek miatt „Tenyészthető”-re változik. Ez esetben az egyed új 

főtörzskönyvi számot és új származási lapot kap, a melléktörzskönyvi lap véglegesen lezárandó. A mellék és 

főtörzskönyv ezen átjárhatósága 2017. január 1.-én megszűnik. 

A „Nem tenyészthető” minősítést kapott egyedek abban a törzskönyvi részben maradnak, ahol a minősítés előtt 

szerepelte. A tőlük származó egyetlen utód sem törzskönyvezhető. 

 

2.3 A tenyésztési adatok gyűjtése 

A termékenyülési eredményeket a törzskönyvi lapon rögzíteni kell. A szaporasági adatok naprakész vezetéséért és 

az adatok hitelességért a törzskönyvezési vezető, az alomvizsgáló és a tenyésztő közösen felelős. 

Az adatok naprakész és valóságnak megfelelő vezetése esetén a hitelesítés a fedeztetési jegyzőkönyv és a 

törzskönyv megfelelő rovatában történik. Amennyiben az adatok nem naprakészek vagy nem felelnek meg a 

valóságnak, úgy a kérdéses adatok nem vehetők figyelembe és azokból kiállított származási lapok nem 

hitelesíthetők és nem záradékolhatók.  

Hitelességi észrevételezés esetén a tenyészetet a törzskönyvezésből ki kell zárni amennyiben bizonyított a 

szándékoltság.  
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2.4 Teljesítmény adatok nyilvántartása 

A teljesítményvizsgálatok célja a tenyészállatok tenyészértékének megállapítása. A teljesítményvizsgálatokat és 

az adatok gyűjtését a NVKM a tenyésztési szabályzatában rögzítettek szerint végzi.  

3 A hitelesítés és záradékolás rendszere: 

3.1 Hitelesítés 

A tenyésztési adatok hitelesítését a tenyésztési hatóság ,vagy az általa megbízott szakmai szervezet végzi 

ellenőrzés alapján. A hitelesítéshez a törzskönyvi adatokat jegyzék formába kell összerendezni. A hitelesített 

jegyzéket irattározni kell, az nem selejtezhető. 

A származási lapokat a kiállításnál leírtak szerint a NVKM tenyésztési vezetője hitelesíti. 

Az adatok naprakészségét és pontosságát, a törzskönyvezést végzőnek (törzskönyvezési vezető) és a 

tenyésztőnek/tulajdonosnak együttesen kell biztosítani. 

 

Hitelesíteni kell: (törzskönyvezési vezető) 

 

 a fedeztetési jegyzőkönyvbe, 

 a származási lapra, 

 a törzskönyvekbe, 

 az alomvizsgálati jegyzőkönyvbe, 

 a teljesítményvizsgálati jegyzőkönyvekbe bejegyzett adatokat. 

 

3.2 Záradékolás: 

Záradékkal kell ellátni a tenyészállatok törzskönyvi lapját a tenyésztésbevételhez szükséges sajátteljesítmény 

vizsgálatok utáni minősítéskor. A záradék a tenyésztési szabályzat szerinti minősítést kell tartalmazza. 

4 A zárás és adatszolgáltatás rendszere 

Az egységes adatszolgáltatás érdekében a törzskönyv-vezetőnek az éves törzskönyvezési munkáról az alábbi 

összesítő kimutatásokat kell elkészítenie: 

 Tenyészeredmény összesítő 

 Összesítő jelentés a fedeztetésekről 

 Alomvizsgálati jegyzőkönyvek 

 Jelentés a hitelesített, záradékolt származási lapok számáról, dátumáról, milyen célból lettek kiadva 

(negyedéves jelentés). 

A kinológiai szövettség felé történő kötelező adatszolgáltatás a származási lapok kiállításának folyamatában 

valósul meg. 

5 Kiesések nyilvántartása 

A tenyésztési engedély visszavonását és az elhullás tényét a törzskönyvi lapokra a dátummal együtt fel kell vezetni. 

Az elhullást a tenyésztő 15 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvezési vezetőnek. A tenyésztési engedély 

megvonását a tenyésztésvezető 8 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvezési-vezetőnek. 

6 Állatvédelem 

Kutyakereskedelem 

Az FCI tagországok nagy igénye, érdeklődése miatt az FCI 1996. június 4-én Bécsben megtárgyalta 

kutyakereskedelem kérdését. A következő döntés született: 
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Az FCI elnöksége felszólítja tagállamait, hogy tenyésztőinek tiltsa meg, hogy kutyáikat és kölykeiket 

kereskedőknek vagy állatkeres kedéseknek adják el. 

A NVKM megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat illetve azok kölykeit kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek 

adják el. Amennyiben a NVKM tenyésztőjéről bebizonyosodik, hogy megszegi a tiltást, a NVKM visszavonja 

tenyésztői engedélyét és kizárja tagjai sorából.  

Fentiek megelőzése érdekében a kölyökeladást a NVKM nyilvántartja. 

 

 

Dunaföldvár, 2015. március 19. 

 

 

 Babiczky Attila 

 elnök 


