HNJE – Törzskönyvezési szabályzat

Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE)
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TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT
A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása
Elfogadva 2014. október 15.

I. Általános rendelkezések
A Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület (továbbiakban HNJE) a 98/2013 (X.24.) sz. VM
rendeletben foglaltak szerint a német juhászkutya fajta tenyésztő szervezeti feladatait kívánja végezni.
Német juhászkutya fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot
gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni, tenyésztési dokumentációt kiadni csak a HNJE – mint elismert
tenyésztő szervezet - jogosult. A HNJE egyes technikai jellegű részfeladatok ellátásával, a felelősség
megtartásával mást is megbízhat.

II. Törzskönyvezés
1. A törzskönyv közokirat gyűjtemény, amely a fajtatiszta - német juhászkutya fajtájú - tenyészebek
és azok utódainak tenyésztési adatait tartja nyilván és egyben igazolja azokat. A német juhászkutya
ebfajta tenyésztési programját a HNJE és annak helyi szervezetei hajtják végre.
2. A német juhászkutya törzskönyv vezetésével a HNJE a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületeinek Szövetségét kívánja megbízni.
3. A HNJE szerződés alapján a származási lapok elkészítésével a fajta anyaországának egyesületét, a
Verein für Deutsche Schaeferhunde-t (SV) bízza meg, mely eredményeképpen a Magyarországon
született német juhászkutyák a fajta anyaországa által készített és ellenőrzött származási lapot
kapnak.
4. A MEOE Szövetség a megbízási szerződés alapján birtokába kerülő törzskönyvezési adatokat a
mindenkori hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kezeli.
5. A törzskönyvezés a tenyésztési adatok hiteles gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása,
feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele. A HNJE törzskönyvének felépítése igen
részletes, a származási adatokon kívül, egészségügyi, teljesítményvizsgálati, kiállítási és körung
adatokat is tartalmaz.
6. A német juhászkutya fajta számára Magyarországon csak egy törzskönyv vezethető.
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III. A MEOESZ-szel kapcsolatos ügyintézés és dokumentum csere
7. A MEOE Szövetségből a törzskönyvezéssel, származási lap kiállítással kapcsolatos bizonylatokat
elhozni, és oda azokat leadni jogosult személyek a következők:
a) Elnök vagy általa megbízott személy;
b) Tenyésztési Főfelügyelő.
8. A MEOESZ-szel történő iratcsere minden esetben írásos, lista szerinti és a tartalmi
azonosíthatóságot biztosító átadás-átvételi elismervényen történik, melyet mindkét fél aláír és
abból egy-egy példányt tárol. A MEOESZ és a HNJE közötti, a törzskönyvezéssel és származási
lap kiállításával kapcsolatos iratcsere megbeszélt időpontban történik, melytől eltérés előzetes
szóbeli egyeztetés alapján lehetséges.

IV. A HNJE adatbázisa
9. A HNJE saját rendszerében tárolja a német juhászkutya ebfajta magyarországi állományára
vonatkozó mindennemű tenyésztési, minősítési és egészségügyi szűrővizsgálatokkal kapcsolatos
adatokat házi program használatával, illetve a papír alapon beérkezett rendezvény összesítőket és
egyéb dokumentumokat.
10. A HNJE a német juhászkutya fajta számára nyilvántartást vezet, mely az Egyesület gondozásában
álló fajta egyedeinek származási és tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. A
nyilvántartást az egyesület Tenyésztési Főfelügyelője, vagy az Elnök által írásban megbízott
személy vezeti.
11. A fajta számára csak egy törzskönyvi nyilvántartás vezethető. A nyilvántartás formája adatbázis,
melyből az alábbi típusú kivonatok készíthetők:
− származási bizonyítvány (a továbbiakban: SZB);
− lista a tenyésztési hatóság számára.
12. A származási bizonyítványt az egyesület elnöke aláírásával és bélyegzővel hitelesíti.
13. Az igazolás alapjául szolgáló számítógépes törzskönyvi nyilvántartást megbízási szerződés alapján
a MEOESZ vezeti.
14. A számítógépes nyilvántartást évente két példányban, CD-n kell archiválni. A nyilvántartásról
készült kivonatok másolatát számítógépen kell tárolni, melyeket a nyilvántartással együtt kell
archiválni.
15. A nyilvántartás és a benne rögzített adatok nem selejtezhetők.
16. A nyilvántartásba történő regisztráció során a Tenyésztési Szabályzat, a fajtára vonatkozó
Tenyésztési Program előírásai, valamint a HNJE vezetőségének vonatkozó határozatai az
irányadók.
17. A Nyilvántartás, valamint a belőle készült kivonatok (a továbbiakban összefoglaló néven
törzskönyvi kivonatok) adatainak hitelességét a Törzskönyvezési vezető és az egyesület elnöke
szavatolja.
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18. A törzskönyvi kivonatokról másolatot az eredeti nyilvántartási számmal, a másolat készítési
időpontjának feltüntetésével a Tenyésztési vezető adhat ki. A másolat kiadása nyilvántartásba
kerül.
19. A törzskönyv főtörzskönyvi részből áll.
20. Az egyedre vonatkozóan tartalmazza:
− SV és a HNJE- MEOESZ MET.Nj törzskönyvi sorszáma;
− tenyésztő neve, címe;
− tulajdonos neve, címe;
− az eb születésének időpontja, törzskönyvi neve, fajtája, ivara, egyedi azonosítója, szőrzete, színe
és jegye
− az egyed rokontenyésztettségi mutatói (közös ősök és a rokontenyésztettségi fokozat
megjelölése)
− ellési index (pl. 3,4 az alomban 3 kan és 4 szuka kölyök született)
− az egyed testvéreinek nevei szőrzetük rövidítésének megjelölésével
− tenyészminősítő osztályba sorolása, teljesítményvizsgálati és szűrővizsgálati eredményei,
− az eb szüleinek, nagyszüleinek, dédszüleinek és ükszülőinek törzskönyvi azonosítóik,
ismertetőjeleik, teljesítmény és szűrővizsgálati eredményeik, amennyiben ezen adatok
rendelkezésre állnak.
− az adatok ellenőrzésének és hitelességének igazolása
21. A kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátuma és célja.
22. A főtörzskönyvi részben az ebek a részükre kiadott származási bizonyítvány (SZB) alapján három
kötetbe sorolva szerepelnek.
1. kötet: Azon egyedeket tartalmazza, amelyek „elit” származási bizonyítvánnyal rendelkeznek.
2. kötet: Azon egyedeket tartalmazza, amelyek „normál” származási bizonyítvánnyal
rendelkeznek.
3. kötet: Azon egyedeket tartalmazza, amelyek „regiszteres” származási bizonyítvánnyal
rendelkeznek.

V. Minősítési rendszer
23. A HNJE főtörzskönyvének kötetei alapján a származási lapok minősítése:
a) HNJE – Főtörzskönyv / Elit Kötet
Feltétele, hogy mindkét szülő:
− a tenyésztési programban meghatározott tenyészkort elérte,
− csípőízületi diszplázia röntgeneredménye ”a ” elismerés,
− könyökízületi „a” elismerés (2009.01.01. után születetteknél).
− kiállításon legalább ” Jó ”minősítést kapott,
− legalább 1-es fokozatú, három ágazatú FCI Munkavizsgával rendelkezik
− „Körungozott” minősítéssel rendelkezik.
Formája: Piros színű, „Elit tenyésztésből származó” feliratú származási bizonyítvány.
b) HNJE – Főtörzskönyv / Normál Kötet
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Feltétele, hogy mindkét szülő
− a tenyésztési programban előírt tenyészkort elérte,
− tenyészszemlén eredményesen bemutatásra került, tenyésztési engedéllyel rendelkezik
− csípőízületi diszplázia röntgeneredménye ”a ” elismerés,
− könyökízületi eredménye „a” elismerés (2009.01.01. után születetteknél).
Formája: Zöld színű, egyéb különleges megjelölést, feliratot nem tartalmazó származási
bizonyítvány.
c) HNJE – Főtörzskönyv / Regiszteres Kötet
Azon egyedek kapják, melyeknél valamelyik vagy egyik szülő sem rendelkezik tenyésztési
engedéllyel, vagy korhatár alatti párosításból származnak.
Formája: Halványzöld színű, egyéb különleges megjelölést, feliratot nem tartalmazó származási
bizonyítvány.
24. Szuka esetében legfeljebb két alom, kan esetében legfeljebb 5 fedezés után lehetséges regiszteres
származási bizonyítvány kiadása. Ezt követően, amennyiben a kutya nem szerzi meg a min.
„Tenyészthető” minősítést, az utódai nem kaphatnak származási bizonyítványt.
25. Amennyiben a „normál” vagy „regiszteres” SZB-vel rendelkező kutya szülei teljesítették az Elit
kategória feltételeit, úgy lehetőség van, ún. tenyészérték változás bejelentésére.
26. A tenyészérték változás bejelentését a tulajdonos kezdeményezheti. A HNJE nyilvántartásában
meglévő, valamint az igazolt és elért eredmények alapján a kutya származási lapja a magasabb
kategóriának megfelelő származási lapra kerül kicserélésre, és a kutya a Főtörzskönyvben az új
származási lapnak megfelelő osztályba kerül átsorolásra.
27. Tenyészérték változás kérésére nincs lehetőség azon kutyák esetében, ahol azért kapott az alom
regiszteres származási bizonyítványt, mert a szülők nem érték el a tenyésztésbe vétel alsó
korhatárát.
28. A szuka kutya két naptári évben legfeljebb három alkalommal fedeztethető, úgy, hogy két egymást
követő ivarzási ciklusban történő ellést követően a harmadik ivarzást kötelező kihagyni.
Amennyiben sorozatosan, a harmadik ciklusban is fedeztetésre kerül a szuka, úgy az alom nem
törzskönyvezhető, és a tenyésztő ellen a tenyésztési szabályzat megsértése miatt eljárás indul.
29. Ha egy alomnál két különböző apaállatot jelölnek meg, a törzskönyvezési bevezetésük tilos. Ha
közben a Törzskönyvezési Hivatalnál a származás egyértelműen, DNS vizsgálattal tisztázódik,
törzskönyvezhetők, de csak abban az esetben, ha az alomban lévő valamennyi utód ugyanattól az
apától származik.
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VI. A származási bizonyítvány kiállításának folyamata
30. Német juhászkutya almot bejelenteni csak a HNJE- SV nyomtatvány egységcsomaggal lehet,
melyet a tenyésztő közvetlenül a törzskönyvezési hivataltól, vagy a HNJE helyi szervezeteitől
rendelhet meg.
Az egységcsomag tartalma:
− fedeztetési jegy
− alom előbejelentő lap
− alom bejelentőlap
− regisztrációs blokk
− tenyésztési jog átruházási kérelem
− szerződés tenyészbérletről
− aláírási jogosultság igazolása nyomtatvány
− tulajdonosváltáshoz nyomtatvány
− utólagos fedeztetéshez nyomtatvány
31. A fedeztetés dokumentálására a kan tulajdonosa a fedeztetési jegy hátlapját kitölti, és a fedeztetést
követő 72 órán belül elpostázza a MEOESZ törzskönyvezési hivatala felé.
32. Az alom megszületésekor a tenyésztő kitölti az alom előbejelentő lapot, valamint mellékeli az
alábbi dokumentumokat, és azokat 3 napon belül megküldi a MEOESZ részére:
− a fedeztetési jegy első és utolsó példányát;
− a szülők származási lapjának másolatát;
− tenyészszemle/körung bírálati lap másolatát;
− munkavizsga bizonyítvány másolatát;
− teljesítményfüzet másolatát.
33. A tenyésztő a HNJE területileg illetékes tenyésztési felelősével (aki egyben alomellenőr)
ellenőrizteti a kölyköket, a tartási helyet és körülményeket, majd aláíratja vele az alombejelentő
lapot.
34. Az Előalombejelentő beérkezését követően a törzskönyvezési hivatal regisztrációba veszi az
egyedeket és megküldi a tenyésztő részére a Regisztrációs Igazolásokat.
35. Az Alombejelentőn szereplő adatok ellenőrzését és hitelesítését a területileg illetékes tenyésztési
felelős végzi. A tenyésztési felelős a kölykök 8 hetes koráig 3 alkalommal látogatja meg a
tenyésztőt. A helyszínen tapasztaltakat az Alombejelentő nyomtatványon megfelelő módon rögzíti
és aláírásával igazolja.
36. Az alomellenőrzés igazolásaként a tenyésztési felelős aláírja a tenyésztő által megvásárolt és
kitöltött alombejelentőt.
37. Az állatorvosnál történő chip beültetését az állatorvos igazolja a regisztrációs blokk és az
alombejelentő aláírásával.
38. Az összes igazolás beszerzését követően a tenyésztő megküldi az alombejelentőt a MEOESZ
részére, ahonnan az iratok ellenőrzését követően továbbítják a hiánytalan iratokat az SV részére.
39. Az SV törzskönyvezési osztálya az ügyintézés során a MEOESZ külön a fajtára kijelölt
ügyintézőjével tartja a kapcsolatot.
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40. A MEOESZ és az SV ügyintézésének szabályait a felek közötti külön megállapodás tartalmazza.
41. A származási bizonyítványokat a Törzskönyvezési vezető – amennyiben a beadott anyag nem
szorul hiánypótlásra – az alombejelentő beérkezésétől számított 15 napon belül az SV-tól
megrendeli és gondoskodik a Németországból megérkezett származási lapok hitelesítéséről és
továbbításáról a tenyésztő felé.
42. Egy kutya számára csak egy származási bizonyítvány állítható ki. A származási bizonyítványnak
semmilyen kivonata, másolata, ún. Annexe példánya nem elfogadott, használata szigorúan tilos!
43. A származási bizonyítványról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel kizárólag a kiállító

adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás
időpontját, az eredeti származási bizonyítvány egyidejű érvénytelenítése mellett. A
másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.
44. A tenyésztő a tulajdonosváltozást a származási bizonyítvány hátulján kialakított rovatba bejegyzi,
aláírásával igazolja, és a származási bizonyítványt átadja a tulajdonos részére.
45. Az új tulajdonos a tulajdonosváltozásról szóló nyomtatványt kitölti, és megküldi a MEOESZ
részére.
46. A származási bizonyítványnak a tenyészeb tartási helyén mindig rendelkezésre kell állnia.
47. A származási bizonyítvány tartalmazza:
− az SV és a HNJE- MEOESZ MET Nj. sorszámát;
− a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást;
− az eb születési dátumát, fajtáját, ivarát, szőrzetét, testvéreit, rokontenyésztettségi és ellési
indexét;
− az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi
számát;
− a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;
− az eb származását legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi
számát;
− az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait;
− a kiállítás helyét és időpontját;
− a szakmai munkáért felelős személy aláírását és a tenyésztőszervezet
bélyegzőlenyomatát;
− az egészségügyi szűrővizsgálatok eredményét;
− a teljesítményvizsgálatokat;
− a kiadott teljesítményvizsgálati könyv sorszámát.

VII. A származás ellenőrzésének módja
48. A HNJE területileg illetékes tenyésztési felügyelője és alomellenőre az alom ellenőrzésekor
egyezteti a fedeztetési igazolás, az alombejelentő lap, az állatorvosi igazolás és a transponder (chip)
adatait.
49. A chip beültetés vonatkozásában a felelősséget az állatorvos és a tenyésztő együttesen viseli.
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50. A fedeztetési igazolás MEOESZ-hez történő időbeli eljuttatásáért a kan kutya tulajdonosa a felelős,
tartalmának valóságáért - a kan és a szuka vonatkozásában - a kan és a szuka tulajdonosa egyaránt
felelős.
51. Az alombejelentő lap MEOESZ-hez történő eljuttatásáért, valamint annak valóságtartalmáért
továbbá, az adott alomban bemutatott kutyák származás szerinti hovatartozásáért a tenyésztő a
felelős.
52. Az elő alombejelentő lap megküldése, majd a chip beültetését követően a tenyésztőnek 30 nap áll
rendelkezésére arra, hogy az aláírt és hitelesített alombejelentő nyomtatványt valamint a szükséges
további dokumentumokat megküldje a törzskönyvezési hivatal részére és megkezdődhessen a
származási lapok elkészítése. A határidőn túli teljesítés szankciókat vonhat maga után.

VIII. Import kutyák honosítása
53. A HNJE kizárólag a német juhászkutya fajtához tartozó egyedek honosítását végzi.
54. Kizárólag FCI tagegyesületek által kiállított származási lappal rendelkező, egyedi azonosításra
alkalmas mikrochippel ellátott import kutyák honosíthatók.
55. A honosítás a MET Nj törzskönyvbe való bevezetéssel történik.
56. A bevezetés jele: „MET NJ / bevezetés sorszáma /H/bevezetés éve”
57. A bevezetéshez minden esetben export származási lap vagy export igazolás szükséges. Ennek
hiányában a bevezetést meg kell tagadni.
58. Az FCI vonatkozó szabályzatai alapján a honosított kutya részére nem kerül kiállításra új
származási lap, hanem az eredeti származási lapra kerül a honosítási szám és jel felvezetésre.

IX. Nem törzskönyvezhető egyedek
59. Azon egyed, amely fenotípusában (fejlődésnek már a korai szakaszában is) egyértelműen eltér a
fajtaleírásban foglaltaktól (pl.: göndör szőrzet, eltérő szín stb.).
60. Amennyiben a vizsgált alom egyharmada, vagy több mint egyharmada ilyen jegyeket hordoz, az
adott alom egyetlen egyede sem törzskönyvezhető.
61. Azon egyedek, melyeknél a szülőket tekintve az ősöknél a nagyszülők vonalában legalább egy
olyan egyed van, melynek származása ismeretlen (de legalább az egyik szülőnél fennáll ez a tény).
62. Azon egyedek, amelyeknél a törzskönyvezhetőség valamely alapfeltétele nem adott, vagy a
Tenyésztési Szabályzat erre lehetőséget nem ad.

X. Állatvédelem
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63. Tilos a HNJE tagoknak, illetve minden hazai német juhászkutya tenyésztőnek kutyáikat, valamint
azok kölykeit kereskedőnek vagy állatkereskedéseknek eladnia (FCI szabályzat). Aki ezt
bizonyítottan megszegi, azt az Egyesület törli a tagjai sorából és számára megtagadja a származási
lapok kiadását.

XI. Záró rendelkezések
64. Az itt felsorolt dokumentumok mintáit a HNJE Tenyésztési Szabályzat mellékletei tartalmazzák.
65. Ezt a javításokkal egységes szerkezetbe foglalt Törzskönyvezési Szabályzatot a HNJE Közgyűlése
megtárgyalta és 2014. október 15-én elfogadta.
66. Hatályos a kihirdetést követő napon.

Kelt: Budapest, 2014. október 15.
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