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I. Szabályzat Célja:  

 

A sebzett nagyvad utánakeresésekhez az FCI standardben meghatározott megfelelő küllemmel és 

temperamentummal rendelkező, funkcionálisan egészséges és örökletes betegségektől mentes 

hannoveri (FCI Nr. 213) és bajor vérebek (FCI Nr.217) biztosítása a magyar vadásztársadalom 

számára másrészt a Nemzetközi Vérebszövetségen  (ISHV) belül a tenyészegyedek cseréjéhez. 

 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. 

Tenyészteni csak FCI származási lappal rendelkező kutyákkal lehet, melyek regisztrálva vannak egy 

FCI által elismert törzskönyvben vagy függelékben.  

 

II. A tenyésztésbe vétel feltételei mindkét vérebfajta esetében: 

 

Munkafeltételek: A Magyar Véreb Egylet által szervezett elővizsgán és a fővizsgán a díjazott 

(díjba sorolt) eredmény. A fővizsgán a hajsza esetében külön értékelendő, hogy a kutya nyomhangos 

vagy csak látra csaholó. 

Küllemi feltételek: 

 Tenyészszemle: MVE által szervezett (MEOESZ-nek bejelentett) küllembírálat, melynek 

célja a tenyészteni kívánt vérebek FCI standard alapján történő külső és belső 

tulajdonságainak megítélése. Értékelés a hivatalos FCI kvalifikáció szerint történik. 

Tenyészszemélre nevezhet minden FCI származási lappal rendelkező véreb, amely 

elővizsgával, fővizsgával és HD  (A, B, C)  minősítéssel rendelkezik és  két éves elmúlt.  

 

 Tenyészthető az a véreb, amely az MVE által szervezett tenyészszemlén kitűnő vagy 

nagyon jó minősítést kapott. Jó minősítéssel csak abban az esetben tenyészthető egy véreb, 

ha munkában nyújtott kiváló képessége ezt indokolttá teszi. A tenyésztési engedély 

kiadásakor erre vonatkozóan indokolást kell tenni. Elégséges és diszkvlifikált minősítés a 

tenyésztésből kizárást jelenti.  

Tenyésztési engedély kiadásának feltétele a csípőízületi HD szűrés elvégzése. A HD szűrés 18 

hónapos kortól elvégezhető. Célszerű minél előbb elvégezni, hogy a tenyésztő az esetleges 
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tenyésztésből kizáró eredményről időben tájékozódhasson. A mentes (A) az átmeneti (B) 

illetve enyhe (C) HD eredmények tartoznak a tenyészthető kategóriába. A közepes és súlyos 

fokú HD tenyésztésből kizárást jelent. A röntgenfelvételt a Magyar Kisállat Ortopédiai 

Egyesületnek  (MKOE 1078 Budapest István u. 2.) és az ő általuk kiállított tanúsítványt 

fogadja el a MVE.   

 

A tenyésztésbe vétel ideje: 

A tenyésztésbe vétel alsó korhatára szukánál és kannál egyaránt 2 év. 

A szuka 8 éves, a kan 9 éves korig tenyészthető. (Rendkívüli képességű egyedek esetében a 

tenyésztésvezető kivételt tehet, amennyiben a kutya életteljesítménye valamint külső és/vagy belső 

tulajdonoságai ezt indokolttá teszik.) 

 

Az engedélyezett alom és utódszám: 

A szukák három éven belül maximum kétszer fedeztethetők. 

Egy személy egy kenneljében egy naptári évben legfeljebb 9 alom regisztrálható.  

 

A tenyésztésből kizáró okok: 

- jellemgyengeség (idegesség, túlérzékenység, félősség, elővizsgán is bírálandó) 

- gyenge nyomkereső hajlam, gyenge orr (elő- és fővizsgán bírálandó) 

- a hajszaszenvedély hiánya, gyenge hajsza (fővizsgán bírálandó, a kutya legalább un. látra csaholó 

legyen)   

- rejtettheréjűség, egyheréjűség 

- görcsös (epilepsziás) rohamokra való hajlam. (Ha egy alomban egy vagy több kölyök esetében 

előfordulnak a betegség tünetei, úgy az egész almot, ki kell zárni. A szülők későbbi tenyésztéséről a 

tenyésztésvezető dönt  

- súlyos fogazati rendellenesség (erős előre vagy hátraharapás, több mint két  előzápfog hiánya vagy 

bármely más fog hiánya)   

- erős kétoldali entrópium, vagy ektrópium  

- közepes fokú és súlyos fokozatú csípőizületi HD vizsgálati eredmény. 

 

A tenyésztéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok: 

 

 A szuka tulajdonosa köteles a tenyésztési szándékát írásban az éves adatszolgáltatással 

egyidőben bejelenteni a tenyésztési vezetőnek, melyet a tenyésztésvezető az MVE híradóban 
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közzétesz. Külföldi párosítás ISHV egyesületeken belül csak a tenyésztésvezetők egyeztetése 

és engedélye alapján történhet. ISHV egyesületen kívül párosítani csak elnökségi engedély 

alapján lehet. Normál működés mellett a munka és küllemi minősítésről az igazolások a MVE 

tenyésztésvezetőjének a rendelkezésére állnak. Amennyiben akár a szuka, akár a kan esetében 

kizáró ok áll fenn, (tenyésztésből történt kizárás, nem engedélyezhető rokon- vagy 

beltenyésztés, az engedélyezettnél gyakoribb fedeztetés, tenyésztési kor túllépése, az előírt 

feltételek hiánya, hiányossága stb.), úgy arról a tenyésztésvezető mindkét kutya tulajdonosát 

tájékoztatja. A tenyésztésvezető a - tenyésztési program alapján - tenyészpárok kialakítására 

javaslatot tehet. 

 Fedeztetési jegy és alombejelentő a MEOESZ honlapjáról (http://www.kennelclub.hu) és az 

MVE honlapjáról letölthetőek. A fedeztetés alkalmával kötelező a fedeztetési jegy mindkét 

tulajdonos részéről való hiánytalan kitöltése és aláírása 

 Az ellést követően a tenyésztőnek a kölykezés dátumát 1 héten belül meg kell tenni a 

tenyésztésvezetőnek, aki gondoskodik a körzetfelelősök segítségével az alomellenőrzés és a 

DNS családvizsgálat lefolytatásáról. A 3 lapos alomellenőrzési tömb egyik példánya a 

tenyésztésvezetőnél, másik példány a tenyésztőnél marad. A DNS családvizsgálat kérő lapot 

a www.magyarverebegylet.hu oldalon a dokumentumok között elérhető  

 Az MVE közgyűlésének döntése alapján 2019-től kötelező a tenyésztőknek minden 

tenyésztett kölykök esetében DNS családvizsgálatot kell elvégeztetni a NÉBIH 

Állattenyésztési Igazgatóságával (1143 Bp. Tábornok u. 2.).  A meglévő tenyész állomány 

genetikai adatbázisának létrehozását az MVE saját költségén elvégezteti. Ugyancsak az 

MVE finanszírozza a jövőben az újonnan tenyészegyeddé váló vérebek DNS vizsgálatát 

mindaddig, amíg a jövőben születendő kölykök tenyészegyeddé nem válnak (hiszen akkor 

már azok vérmintája rendelkezésre fog állni). Új almok esetében a kölykökre vonatkozó 

családvizsgálatot az MVE csak előfinanszírozza. A tenyésztő a származási lapokat csak 

abban az esetben kapja meg, ha a MVE számlájára a vizsgálati díjat visszafizette. 

 A tenyésztő köteles az alombejelentőn szereplő kölyköktől a chipbeültetésével egyidejűleg 

állatorvos segítségével és a körzetfelelős jelenlétében vérmintát levetetni. A vizsgálatkérő 

lapot a körzetfelelős tölti ki és a mintákkal együtt beküldi a NÉBIH Állattenyésztési 

Igazgatóságának genetikai laboratóriumába (1143 Bp. Tábornok u. 2.). A vizsgálatkérő 

lapon, mint kérelmezőt a Magyar Véreb Egyletet kell feltűntetni. Így biztosított, hogy az 

eredmény a MVE részére kerül megküldésre. 

 A DNS családvizsgálatot legkésőbb a törzskönyvezési kérelem benyújtásáig el kell végezni. 

Ellenkező esetben a tenyésztésvezető az alom bizonytalan származásra hivatkozva „N” jelű 

regisztrációs lap kiállítását engedélyezi. 

http://www.magyarverebegylet.hu/
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 A tenyésztő a kölykök megfelelő korában (4-6 hetes) köteles a jogszabályban előírt egyedi 

jelölésről (mikrochip beültetése) gondoskodni. A mikrochip behelyezést végző állatorvos 

köteles a saját maga által beszerzett chipkészletet használnia jelöléshez. Az „Igazolás 

transzponder (mikrochip) behelyezéséről” nyomtatvány a MEOESZ honlapjáról 

(http://www.kennelclub.hu) és az MVE honlapjáról letölthető, és két példányban 

nyomtatandó. A chip beültetés után a kitöltött nyomtatvány egy példánya a tenyésztő 

birtokába kerül, a másik példány alapján a chipezést végző állatorvos köteles az chippel 

ellátott kölykök adatait az országos elektronikus adatbázisba rögzíteni.  

 2016. szeptember 19-e után indított alombejelentéseket (törzskönyvezési szándékot) a 

MEOE Szövetséghez kell a tenyésztőknek benyújtania és a szolgáltatás díját is a Szövetség 

számlájára kell fizetni. 

 A tenyésztő a törzskönyvezési szándékát papír alapon vagy elektronikusan is benyújthatja. 

 A tenyésztő a törzskönyvezési szándékát csak a szövetségi kártya birtokában nyújthatja be a  

MEOESZ- hez. A szövetségi kártyát a tag kérelmére az MVE adja ki (kivéve, ha már más 

egyesülettől azt megkapta) 

 Egy alomból származó kölyköket csak egyben, egyszerre lehet törzskönyveztetni. 

 A MEOESZ által elkészített származási, ill. regisztrációs lapokat a tenyésztésvezető kapja 

meg a MEOESZ-től végső hitelesítésre, ill. tenyésztőhöz való eljuttatás céljából.  

 A kiadott származással összefüggő okiratok adatait a tenyésztésvezető külön kimutatásban 

vezetni köteles. 

A törzskönyvezéshez szükséges dokumentumok: 

1. MEOESZ Szövetségi kártya 

2. Kitöltött és aláírt fedeztetési jegy valamint alombejelentő 

3. Szülők FCI származási lap másolatai 

4. Szülők teljesítmény és küllembírálati igazolásai (elővizsga, fővizsga, HD 

vizsgálati, tenyészszemle) 

5. Igazolás transzponder (mikrochip) behelyezéséről 

6. Alomellenőrző lap  

7. Genetika családvizsgálat eredménye 
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III. Törzskönyvezési szabályok 

 

A MEOESZ tagszervezeteinél bevezetésre került egy többszintű törzskönyvezési rendszer az FCI 

származási lappal rendelkező szülők kölykei vonatkozásában: 

Származási lap:  min 3 generációs, kétnyelvű 

-  Prémium kategória  

-  Standard FCI kategória (minimális tenyésztési feltételeket teljesítettek:) 

 

 

Regisztrációs lap 

-  bizonytalan származású egyed („N”) 

-  a szülő(k) tenyésztésből kizártak („N”) 

-  a szülő(k) a minimális tenyésztési feltételeket nem teljesítették („R”) 

 

Az MVE az általa gondozott hannoveri és bajor hegyi véreb fajták tekintetében a különböző szintű 

törzskönyvezés feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: 

STANDARD származási lap 

• a kölykök mindkét szülőpárja teljesítette a MVE által a tenyésztésbe vételhez 

minimumként meghatározott és kizáró ok nem merült fel.  

• Elővizsga 

• küllembírálat (legalább jó minősítéssel)  

• HD szűrés, melynek eredménye nem lehet közepes (D) vagy súlyos (E). 

 

PRÉMIUM származási lap  

 formailag megegyezik a standard származási lappal, de arra látványosan és feltűnően 

elhelyezett speciális hologram (számozott ISHV matrica) kerülhet felragasztásra ha a kutya 

tulajdonosa MVE vagy export esetén bármely ISHV tagegyesület tagja. 

 ha mindkét szülő teljesítette a prémium (ISHV szabályzata szerint) tenyésztési feltételeket  

 elővizsga 

 fővizsga (hajsza és hajszahang igazolással) 

 küllembírálat (legalább kitűnő, nagyon jó vagy jó minősítéssel) 

 HD szűrés, melynek eredménye mentes (A) vagy átmeneti (B) fokú. 

Mindkét típusú származási lap alapján helye van export pedigree kiállításának. 
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REGISZTRÁCIÓS lap 

Ebben az esetben kizárólag a két szülő kerül feltüntetésére, akkor is, ha több generáció adatai 

ismertek, ezek a kutyák részt vehetnek 9 hónapos korukig küllembírálati rendezvényeken, vadászati 

alkalmassági vizsgát tehetnek így részt vehetnek vadászaton. A regisztrációs lappal rendelkező 

kutyák, amennyiben a fajtagondozó egyesület által megnevezett konfirmálási feltételeket teljesítik, 

jogosulttá válnak a standard törzskönyv kiváltására, és a tenyésztési feltételek teljesülése esetén 

tenyészegyeddé válhatnak. 

Konfirmációs eljárás: azon egyedek származási lapra jogosultságának megszerzésére irányuló eljárás, 

amelyek „R” jelű regisztrációs lappal rendelkeznek. 

 

IV. Konfirmációs eljárás 

A Magyar Véreb Egylet a MEOESZ keretein belül elfogadja és hozzájárul az R típusú regisztrációs 

lappal rendelkező egyedek 4 generációs zárt FCI törzskönyvbe való konfirmálásához 2016. 

szeptember 19. napjától. 

Ennek érdekében Egyesületünkhöz tartozó fajták vonatkozásában az alábbiak szerint szabályozza a 

konfirmációs eljárást. 

Konfirmációs eljárás kötelező elemei:  

 

Küllemi bírálat 

A konfirmáció küllemi bírálatára lehetőséget biztosítunk az MVE által rendezett 

tenyészszemléken az adott egyed betöltött tizenkét (12) hónapos korától maximum (36) harminchat 

hónapos koráig. Fontos megjegyezni, hogy munkára kötelezett fajtákról lévén szó, az ennél 

fiatalabb korban történő konfirmáció nem tudna valós képet alkotni az illető egyed munkára való 

alkalmasságáról. 

A küllemi vizsgálatot az adott fajtára FCI jogosultsággal bíró, a MEOESZ KBT tagjai sorába 

tartozó tenyészszemle bíró végezheti, aki bírálatában részletes leíró véleményt alkot és körültekintő 

vizsgálat után javaslatot tesz az egyed Regisztrációs lapjának cseréjére és a 4 generációs alap 

törzskönyvbe vételére, valamint a 4 generációs származási lap kiállítására.  

 

A Konfirmáció küllembírálat menete: 

– Regisztrációs lap bemutatása és leadása a bírálat idejére 

– az egyed azonosítása a beültetett chip alapján 

– küllemi vizsgálat elismert FCI bíró által a fent írtakra tekintettel a MEOESZ KBT tagja által 

– szakvélemény kiadása a bíró és a rendező szervezet aláírásával és bélyegző lenyomatával 
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– az eb tulajdonosa vállalja, hogy a kérelmét a MEOESZ felé benyújtja és annak esetleges 

költségtérítési igényét megfizeti. 

 

Elővizsga:  

A bírálat a MVE érvényes elővizsga szabályzata alapján történik. Elővizsgát az adott fajtára 

elismert FCI teljesítménybíró végezheti, aki a vizsga után javaslatot tesz a Regisztrációs 

lapjának cseréjére és a 4 generációs alap törzskönyvbe vételére, valamint a 4 generációs 

származási lap kiállítására. Sikeres elővizsga esetén az eredményt MVE elfogadja, mint 

tenyésztési információt.  

 

A küllemi és munkafeltétel együttes megléte esetén fejeződik be a konfirmálási eljárás és 

kaphat a kutya 4 generációs standard származási lapot. A konfirmálási eljárás során először az 

elővizsgát, majd annak sikeres teljesítése esetén a küllembírálatot kell lefolytatni. A 

konfirmálási folyamat egyedenként maximum 2 alkalommal kísérelhető meg. 

V. ISHV matrica felhasználás rendje: 

Az ISHV matrica felhasználásának szabályait a nemzetközi vérebegylet (ISHV) határozta meg. Az 

ISHV matrica csak abban az esetben adható ki, ha a tenyésztett kölykök prémium származási lappal 

rendelkeznek (vagyis szülei minden tenyésztési feltételt teljesítettek) és a kölykök tulajdonosai tagjai 

a Magyar Véreb Egyletnek vagy egy más országban működő ISHV egyesületnek 

Az ISHV szabályok maradéktalan betartása érdekében a tenyésztő (vagy tulajdonos) köteles a 

prémium származási lappal rendelkező kölyköket/kutyákat a Magyar Véreb Egylet tagjainak vagy 

egy más országban működő ISHV tagegyesület tagjának értékesíteni, kivéve akkor, ha az értékesíteni 

kívánt kölykökre/kutyára a Magyar Véreb Egylet vagy az ISHV –ban működő más tagegyesületek 

jelezték, hogy nem tartanak igényt. Export szándékról a tenyésztő köteles a tenyésztésvezetőt már a 

fedeztetési szándék bejelentésekor tájékoztatni. Az alom születése után a tenyésztésvezető jelzi az 

ISHV tagegyesületek tenyésztésvezetője felé a tervezett export kölykök mennyiségét. A MVE 

tenyésztői és tagjai a tenyésztési és kölyökvásárlási szándékról minden évben az aktuális Véreb 

Híradóban értesülhetnek. 

 

A tenyésztő (tulajdonos) köteles minden értékesített kölykök esetében még a származási lap és/vagy 

az export pedigré kérelem kiállítása előtt tájékoztatni a tenyésztésvezetőt a várható új tulajdonos 

nevéről és címéről. Magyar vevő esetén az aktuális tagnyilvántartás alapján ellenőrizhető az új vevő 

MVE tagsága. A tenyésztő (tulajdonos) a prémium származási lappal és rendelkező vérebét csak 

abban az esetben értékesítheti MVE-en kívül, ha arra Egyleten belül nincs jelentkező. 
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Export esetén a MVE tenyésztésvezetője a befogadó ország tenyésztésvezetőjével egyeztet az új 

tulajdonos ISHV tagságáról. Amennyiben ISHV taghoz kerül a kutya, úgy a tenyésztésvezető az 

export pedigrére rávezeti az ISHV matricát. Export esetén amennyiben nem ISHV taghoz kerül a 

kutya, úgy a tenyészésvezető kéréssel fordul a befogadó ország ISHV szervezetének 

tenyésztésvezetőjéhez, hogy javasoljanak tagot. Amennyiben nem érkezik válasz, úgy a tenyésztő 

bárkinek értékesítheti a kölyköt.  

Abban az esetben, ha egy származási lapra vagy export pedigrére az ISHV matrica rávezetésre 

került, úgy a tenyésztő/tulajdonos már kizárólag ISHV tagnak értékesítheti kutyáját! 

 

VI. Tulajdon átírás:  

Tulajdonjogot a származási (vagy regisztrációs) lapon átvezetni a MEOESZ központi vagy bármely 

területi szervezetének irodájában lehet. Új tulajdonosnál a származási lapon tenyésztési adatot csak 

tulajdonátírást követően szabad feltűntetni.  

Honosítás:  

 Import szándék esetén az új tulajdonos a behozatal előtt köteles értesíteni a MVE 

tenyésztésvezetőjét. Az MVE tenyésztésvezetője még a behozatal előtt egyeztet a küldő ország 

tenyésztésvezetőjével az import kutya származásáról illetve az MVE tenyésztésvezetője igazolja a 

magyar tulajdonos ISHV tagságát. ISHV szabályzat szerint ISHV matricát csak abban az esetben 

adhat ki a küldő ország tenyésztésvezetője, ha ISHV/ MVE taghoz kerül a kutya és a küldő ország 

tenyésztésvezetője igazolja, hogy a kutyát az ISHV szabályoknak megfelelően tenyésztettek. Az új 

tulajdonos köteles az import kutya FCI származási lap másolatát (digitális formátumban, e-mailben) a 

MVE tenyésztésvezetőnek megküldeni. 

Honosítás a MEOESZ honlapról (http://www.kennelclub.hu) letölthető „honosítási kérelem” 

kitöltését követően kerülhet sor. A kitöltött nyomtatványt, a honosítási díj befizetésének másolatát 

valamint az eredeti export pedigrészármazási lapot a MEOESZ-nek kell megküldeni. A honosítási 

kérelem feltétele a szövetségi kártya, amit a MVE a tagjainak kérelmére állít ki. Tenyészteni vagy 

vizsgázni csak átíratott vagy honosított kutyával lehet  

VII. Export pedigré:  

Az export pedigré kiállítása a MEOE szövetség hatáskörébe tartozik. A kiváltásához szükséges 

formanyomtatványok letölthetőek a www.kennelklub.hu weboldalról. Szükséges hozzá a külföldi 

tulajdonos neve és címe, illetve, tulajdonjog változásról lévén szó, a tulajdonjog változás igazolása 

című nyomtatvány vagy adás – vételi szerződés.  

Az export pedigré tartalmában teljesen megegyezik a magyar származási lappal, csupán nyomtatott 

formában rávezetésre kerül az „EXPORT PEDIGREE” felirat. 

http://www.kennelklub.hu/
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VIII. Kennelnév kiváltás:  

Szintén a MEOESZ szövetség hatáskörébe tartozik. Ehhez a honlapjukon a „kennelnév igénylő 

nyomtatványt” kell letölteni, kitölteni. A kiváltásához szükséges a MEOE szövetségei tagsági 

igazolvány másolata, vagy annak befizetéséről szóló igazolás. Az igényléshez a MEOESZ 

szabályzata szerint meghatározott díjat a MEOESZ számlájára be kell befizetni.  

 Az tenyésztési szabályzat módosítását az Egylet 2019.02.16-án a 10/2019(02.16.)  számú 

határozattal elfogadta. 

 

Kaszó, 2019. 02. 16. 

         

     

                                        

  

             

      


