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A MAGYARORSZÁGI HOVAWART EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE  

 

a hovawart ebfajta törzskönyvezésére és származási lap kiadására vonatkozóan 

 

 

I. Alapvetés: 

 
A hovawart ebfajta törzskönyvezését és a származási lapok előállítását továbbra is a Magyar 

Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (MEOESZ) végzi a Magyarországi Hovawart 

Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MHEOE)  megbízásából, annak ellenőrzése és 

jóváhagyása mellett.  

 

A MHEOE saját rendszerében is tárolja a hovawart ebfajta Magyarországi állományára 

vonatkozó mindennemű adatokat - házi program használatával, ill. a dokumentumok 

tárolásával. Az MHEOE törzskönyvének felépítése egészségügyi, teljesítményvizsgálati és 

származási adatok tárolására ad lehetőséget. 

 

 

II. A törzskönyvezés és a származási lap kiállításának folyamata 
 

1) Fedeztetés dokumentálása 

 

A fedeztetést követően a kantulajdonos köteles 7 munkanapon belül a fedeztetési igazolást az 

Egyesülethez -  levélben vagy elektronikusan elküldeni.   

A beérkezett fedeztetési bejelentőket erre fenntartott dossziéban őrzi, és a következő 

tenyészbizottsági ülésen a Tenyésztési bizottság soron következő ülésén elbírálja, a párosítás 

helybenhagyása esetén ellen jegyzi és a beérkezési sorrendben sorszámmal ellátja. 

Amennyiben  a fedeztetési igazolás kitöltésével vagy magával a pároztatással kapcsolatosan a 

tenyésztési bizottság részéről probléma merül fel, úgy azt a bizottság 15 napon belül írásban 

jelzi az érintett fél vagy felek részére. 

 

2) Alom dokumentálása 

 

A megszületett alom születését követő 8 munkanapon belül a tenyésztő köteles az 

alombejelentőt levélben vagy elektronikusan elküldeni.  A  beérkezett alombejelentőket egy 

erre fenntartott dossziéban a tenyésztési bizottság lefűzi.  A soron következő ülésen az 

alombejelentőt a Tenyésztési bizottság elbírálja, helybenhagyása esetén ellen jegyzi, 

lepecsételi, és erről 1 másolatot készít a MEOE-SZ részére.  

 

A tenyésztő az alom 4 hetes koráig postai úton küldje el az egyesülethez az alábbi 

dokumentumokat:  

- a szülők származási lapjának másolatát  

- tenyészvizsga bírálati lap másolatát 

- egészségügyi szűrésekről az igazolásokat 

- kiállítási eredmények igazolását 
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Amennyiben  az alombejelentő kitöltésével vagy magával a pároztatással kapcsolatosan a 

tenyésztési bizottság részéről probléma merül fel, úgy azt a bizottság írásban jelzi az érintett 

fél vagy felek részére. 

A tenyésztési bizottság ülése során a beérkezett alombejelentőket a korábban beérkezett 

fedeztetési igazolásokkal párosítva fűzi le, amennyiben a fedeztetési igazolás hiányzik, a 

kantulajdonost hiánypótlásra szólítja fel írásban. 

 

 

3) A Tenyésztési Bizottság 

 

A tenyésztési bizottsági ülés : 

 tenyésztési vezető 

 tenyészbizottsági tagok 

 

jogosult résztvevői 

 elnök 

 ügyvezető elnök 

 

szükség vagy igény esetén 

 szukatulajdonos 

 kantulajdonos 

 

Az MHEOE tenyésztési bizottsága igény szerint ülésezik, ahol az üléseken elbírálja és 

jóváhagyja vagy visszautasítja a törzskönyvezési és származási lap kiadási kérelmet, esetleg 

pótlásra vagy javításra visszaküldi a dokumentumokat. Az ülést akkor kell összehívni, ha a 

fenti aktusokra az arra jogosult igényt támaszt. A bizottság az arra alkalmas időpontban, de 

legkésőbb az igény bejelentésétől számított 2 héten belül ül össze. 

 

A tenyésztési bizottság ülésén a tenyésztési bizottság almonként jegyzőkönyvet vesz fel 

minden bejegyzésre kérelmezett alomról, a jegyzőkönyv alapján dönt a kérelem elfogadásáról 

vagy elutasításáról.  

 

A tenyésztési bizottság ülésein összecsatolja az adott alomhoz tartozó 

 fedeztetési igazolást 

 alombejelentőt 

 tenyésztési bizottsági jegyzőkönyvet. 
 

A tenyésztési bizottság az adott bizottsági ülés összesítését felvezeti a tenyésztési bizottsági 

jegyzőkönyv összesítőjére. A tenyésztési bizottsági jegyzőkönyveket ill. azok összesítőjét 

kronologikus rendben, ülésenként összefűzve, a tenyésztési bizottság (ill. az adott ülésen 

résztvettek) ellenjegyzésével az ügyvezető elnöknek, aki azokat tárolja. 

 

A tenyésztői bizottság üléseit követően tehát a következő adatlapok kerülnek az egyesület 

irattárában, időrend szerint lefűzve, megőrzésre: 

 tenyésztői bizottsági jegyzőkönyvek és azok összesítője 

 elfogadott, ellenjegyzett eredeti fedeztetési igazolás  
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 elfogadott, ellenjegyzett eredeti alombejelentő 

 

 

az alom ellenőrzés után ehhez lefűzendő még: 

 alomellenőrzési protokoll 

 Igazolás a Chip beültetésről 

 

A tenyésztési bizottság ülése után a jogosult személyek valamelyike elviszi az elfogadott 

kérelmekhez tartozó párosított, ellenjegyzett, lepecsételt alombejelentő másolatait, a szülők 

származási lapjának másolatát a MEOESZ-hez, ahol lista szerint átveteti, aláíratja. 

 

 

4) A származási lapok kiadása 

 

A származási lapok elkészülte után a MEOESZ értesíti az Egyesület a származási lapok 

elkészültéről, és a származási lapokat a tenyésztési bizottságnak vagy az átvételre jogosult 

személyek valamelyikének lista szerint átadja, aki azt az Egyesület által kijelölt 

alomellenőrnek postázza ajánlva.   

 

A MEOESZ a hozzá beküldött hovawart fajtára vonatkozó fedeztetési igazolásokat, 

alombejelentőket ill. az ezekhez csatolt dokumentumokat a MHEOE részére lista szerint 

átadja, azok feldolgozásához nem lát hozzá, azokat a MHEOE jóváhagyása nélkül 

törzskönyvébe nem vezeti fel és arra származási lapot nem ad ki.  

 

A MEOESZ kizárólag az MHEOE ellenjegyzésével és a MHEOE pecsétjével ellátott, az 

MHEOE arra jogosult személye által átadott dokumentumok alapján végez törzskönyvbe 

való felvételt és származási lap kiállítását. Amennyiben a MHEOE valamely 

törzskönyvezési és származási lap kiadási kérelemnek nem ad helyt - azaz a fedeztetési 

igazoláson és az alombejelentőn a tenyésztési bizottsági tag neve és az MHEOE pecsétje nem 

található- úgy a MEOESZ ezen alom törzskönyvezését és származási lap kiadására nem 

vállalkozik.  

 

5) A származási lapok kiadása a tenyésztőnek 

 

Az alomellenőrök az alom látogatásakor alomellenőrzési naplót készít, azokat ellátja 

kézjegyével, és aláíratja a tenyésztővel. Az alom ellenőrzése az alom 8 hetes korában történik 

a mikrochip beültetés után.  

Az alom ellenőrzés során az alom ellenőr ellenőrzi a kölykök súlyát és mikrochip számát. Az 

ellenőrzés után a származási lapra ráragasztják és lepecsételik a transzponder számát igazoló 

matricát. Az állatorvosi igazolást a microchip behelyezésről eredeti példányát az 

alomellenőrök átveszik és az alom ellenőrzési naplóhoz csatolják és egy másolati példányt 8 

napon belül a MEOESZ-hez beküldenek, hogy ott is rávezetésre kerüljenek a chip számok. 
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Alomellenőrzésre és elfogadásra a következő személyek jogosultak: 

 Elnök 

 Ügyvezető elnök 

 Tenyésztési vezető 

 Tenyészfelügyelők 

 

Az alomellenőrzés és elfogadás a következő dokumentumokat kell kitölteni, és alábbi módon 

elosztani.  

 

alomelellenőrzési napló:  1 pld. tenyésztő részére 

                          1 pld. az egyesület irattárába 

 

 

6) Az MHEOE adat gyűjtése nyilvános adatbázis vezetése 

 

Egy helyen, kronologikus nyilvántartásban megtalálható az összes, az Egyesület felé 

bejelentett és általa engedélyezett alom összes dokumentuma, úgymint: 

 fedeztetési igazolás (melléklete a szülők származási lapja) 

 alombejelentő (melléklete a szülők teljesítményvizsgálati eredményei, egészségügyi 

szűrések) 

 tenyésztési bizottsági jegyzőkönyv adott alomról 

 alomelellenőrzési napló 

 

A honlaponkon található adatbázisba minden hozzánk bejelentett  kutyák adata 

felvitelre kerül. A tenyésztők a chipezés után saját maguk feltöltik az alomban született 

kölykök adatait. Ezt az adatbázist a tenyésztési bizottság felügyeli és javítja ha szükséges. 

Minden beérkezett egészségügyi szűrési eredmények, tenyészvizsga eredmények, 

munkavizsga eredmények  felvezetésre kerülnek. 

 

 

7) MEOESZ-el kapcsolatos ügyintézés és dokumentumcsere 

 

A MEOESZ-be a törzskönyvezéssel, származási lap kiállítással kapcsolatos bizonylatokat 

elhozni, és oda azokat leadni jogosult személyek a következők: 

 elnök 

 ügyvezető elnök 

 tenyésztési bizottsági tagok 

 ill. ezek írásbeli megbízásával rendelkező személy 

A MEOESZ-el történő iratcsere minden esetben írásos, lista szerinti és a tartalmi 

azonosíthatóságot biztosító átadás-átvételi elismervényen történik, melyet mindkét fél aláír és 

abból 1-1 pld-t tárol. 

 

A MEOESZ és a MHEOE közötti a törzskönyvezéssel és származási lap kiállításával 

kapcsolatos iratcsere megbeszélt időpontban történik, melytől eltérés előzetes szóbeli 

egyeztetés alapján lehetséges.  
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8)  Eljárási rend a tagok számára 

 

Ahhoz, hogy a törzskönyvezés és a származási lapok kiállítása ily módon zökkenőmentes 

legyen, szükséges, hogy a kantulajdonos a fedeztetési igazolást a fedezés napjától számított 7 

munkanapon belül, a szukatulajdonos az alombejelentőt a születés napjától számított 8 

munkanapon belül az Egyesülethez eljuttatni. A feldolgozott bejelentőket csak a befizetés 

után tudjuk elkészíteni így mindenki ügyeljen arra minden rendezve legyen. 

A tenyésztők az alom 4 hetes koráig postai úton a következőket feltétlenül küldjék el: 

 a szülők származási lapjának másolatát  

 tenyészvizsga bírálati lap másolatát 

 egészségügyi szűrésekről az igazolásokat 

 kiállítási eredmények igazolását 

 befizetések igazolása 
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