
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Törzskönyvezési kérelem 
A szülők 

teljesítették a 

tenyésztési 

feltételeket 
Amennyiben a fedeztetés 2013. október 28-a után történt és a 

szülő(k) nem teljesítették a tenyésztési feltételeket 
 

A kölykök 

származási lapot 

kapnak 

A szülők tulajdonosai nyilatkoznak, hogy elfogadják a  
MVE tenyésztési szabályzatát, vagyis  a tenyésztési 
feltételek közül hármat 1 éven belül sikeresen 
teljesítenek. Küllembírálat, elővizsga, HD szűrés. Ez 

esetben a kölykök 1 évig  ideiglenes  regisztrációs 

státuszba kerülnek. 
Ez egy esetben az első alomnál adható. 

A szülők tulajdonosai nem nyilatkoznak, hogy elfogadják a MVE 
tenyésztési szabályzatát. 

Elutasítom a törzskönyvezési 

kérelmet 

A szülők 1 éven belül teljesítik a 
tenyésztéshez szükséges minden 

feltételt és kizáró ok nem merült fel 

A kölykök ideiglenes státuszból 

átmeneti státuszba kerülnek 

Életük során saját teljesítményük 
alapján, ha teljesítik a tenyésztésbe 
vonás feltételeit: 

Származási lapot kapnak 
 

 Életük során nem teljesítik a 
tenyésztési feltételeket és így, 
átmeneti regisztrációs lappal 
tenyésztenek velük, de a 

törzskönyvezési kérelem 

benyújtásakor nyilatkoznak, hogy 1 

éven belül minden a tenyésztéshez 

szükséges feltételt teljesítik, az 

utódaik 1 évre ideiglenes státuszú 

regisztrációs lapot kapnak 

A szülők nem teljesítik a három 
feltételt (vagy teljesítik, de kizáró 

ok merül fel) 

A szülők teljesítik a három feltételt 
és kizáró ok nem merült fel, de 

második alkalommal is így 
(fővizsga nélkül) tenyésztenek 

velük 

Kölyköket ideiglenes státuszból 
végleges státuszba sorolom. 

Elutasítom a törzskönyvezési kérelmet.  

 

Utódaik nem törzskönyvezhetőek  

 

Egy éven belül nem teljesítik 
az összes tenyésztéshez 
szükséges feltételt: a kölykök 

ideiglenes regisztrációs lapját 

végleges státuszba kerülnek 

 

Egy éven belül teljesítik a 
tenyésztéshez szükséges összes 
feltételt a kölykök ideiglenes 
regisztrációs lap helyett  

származási lapot kapnak. A 
szülők is főtörzskönyvbe 
kerülnek és származási lapot 
lapnak. 

Utódaik nem törzskönyvezhetőek  

 

Nem teljesítik a 
tenyésztési feltételeket 
és így, átmeneti 
regisztrációs lappal 
tenyésztenek velük, és 
a törzskönyvezési 
kérelem benyújtásakor 
nem nyilatkoznak, 
hogy 1 éven belül 
minden tenyésztéshez 
szükséges feltételt 
teljesítenek: 
a  törzskönyvezési 

kérelmet  elutasítom 

A szülők teljesítik a három feltételt és 
kizáró ok nem merült fel 

A kölykök származási lapot kapnak 

Amennyiben a fedeztetés 2014. október 28- előtt történt és a szülők a 
tenyésztési feltételeket nem teljesítették úgy a kölykök átmeneti státuszú 

regisztrációs lapot kapnak 
 

A szülők  fővizsga 
kivételével minden 
tenyésztési feltételt 

teljesítettek 
 

Első alom esetében 
az utódok átmeneti 
regisztrációs lapot 

kapnak 
 

További alom 

esetében a 

törzskönyvezést 

elutasítom 

Életük során saját teljesítményük alapján  ha 
teljesítik a tenyésztésbe vonás feltételeit:  
Származási lapot kapnak 


