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Alombejelentő jegy 

Sorszám: ……………………….(leadáskor az átvevő tölti ki!) 

Alom születésének ideje:   Született:  □kan □szuka 

EXPRESSZ KÉRELEM □ 
REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS KÉRÉSE □ 

Tenyészet 

Tenyészet neve: _____________________________ 

Tenyésztő neve: _____________________________ 

Tenyésztő címe: _____________________________ 

Postai címe: ________________________________ 

__________________________________________ 

Tenyészet címe (ha eltér a tenyésztő lakcímétől): ___ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Tenyésztő szövetségi kártya száma: _____________ 

Telefonszám: ________________________________ 

E-mail:  ____________________________________ 

Microchipet behelyező állatorvos: _______________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Apa neve: ____________________________  

Törzskönyvi száma: _________ Színe: _______  

Chip száma: ____________________________  

Születési ideje:  _________________________  

Tenyészminősítés eredménye: _____________  

Helye, ideje__________, _____év___hó __nap 

Kiállítási eredményei:  ___________________  

Egészségügyi szűrések:  __________________  

Tulajdonosa:  __________________________  

Anya neve: ___________________________  

Törzskönyvi száma: _________ Színe: _______  

Chip száma: ____________________________  

Születési ideje:  _________________________  

Tenyészminősítés eredménye: _____________  

Helye, ideje__________, _____év___hó __nap 

Kiállítási eredményei:  ___________________  

Egészségügyi szűrések:  __________________  

Tulajdonosa:__________________________ 

 

Utódok 
Kanok Szukák 

neve színe neve színe 

1.,  1.,  

2.,  2.,  

3.,  3.,  

4.,  4.,  

5.,  5.,  

6.,  6.,  

7.,  7.,  
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Fent nevezett, jelen okirat aláírásával kérem a törzskönyvi bejegyzést és a származási igazolás 
kiállítását/tulajdonjog átvezetést/honosítást/. Jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy tudomásul veszem és 
hozzájárulok, hogy a Danubius Dog Klub Egyesület, mint a tenyésztési hatóság által tenyésztési feladatokra 
megbízott szervezet a megbízási szerződése továbbá a 98/2013.(X.24.) VM rendelet betartásához, valamint a 
tenyésztési adatok FCI elismertségéhez szükséges és elégséges adataimat felhasználja, kezelje és tárolja, azt 
ebből eredő kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben más, vele szerződéses kapcsolatban álló 
szervezetnek átadja. Az adatkezelésre, hatóságok felé a nyilvántartott adatok szolgáltatására egyébként az 
irányadó jogszabályok vonatkoznak. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok 
a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy a szándékosan, hibásan megadott törzskönyvezési adatot 
szolgáltató tenyésztő közokirat hamisítást követ el. 

           igen  nem 

Hozzájárulok az alom Klub honlapján, az alomhírekben történő megjelentetéséhez.   □□ 
A származási igazolásokat átveszem: 

postai utánvéttel:     □ 
személyes átvétellel a MEOESZ székházban   □ 
postai költséget előre utalva a klub számlájára  □ 

 
 

Kelt: ___________________ 20____ év ________hó _____nap  
 
 
 

____________________________________ 
 Tenyésztő aláírása 

Az alombejelentő mellékletei:  
- Fedeztetési igazolás   
- Chipbeültetési jegyzőkönyv. (Eredeti állatorvosi igazolás a transzponder behelyezéséről)  
- Tenyésztő FCI által védett kennelnév igazolásának másolata  
- Tenyésztő szövetségi kártyájának másolata   
- Mindkét szülő tenyészszemle bírálati lapjának másolata  
- Apa kutya törzskönyv másolata (mindkét oldal)  
- Apa kutya kiállítási eredményeinek igazolása (az eredeti dokumentumok, vagy a teljesítményfüzet másolata.)  
- Apa kutya egészségügyi szűréseinek igazolása (amennyiben a kutya rendelkezik egészségügyi szűrésekkel, akkor 

ezen eredeti dokumentumok másolata, melyen szerepel a dátum, a kutya chipszáma, a kiállító állatorvos 
olvasható neve és bélyegzőjének olvasható lenyomata, valamint a szűréskor kapott azonosító szám)  

- Anya kutya törzskönyv másolata (mindkét oldal)  
- Anya kutya kiállítási eredményeinek másolata (az eredeti dokumentumok, vagy a teljesítményfüzet másolata)  
- Anya kutya egészségügyi szűréseinek igazolása (amennyiben a kutya rendelkezik egészségügyi szűrésekkel, akkor 

ezen eredeti dokumentumok másolata, melyen szerepel a dátum, a kutya chipszáma, a kiállító állatorvos 
olvasható neve és bélyegzőjének olvasható lenyomata, valamint a szűréskor kapott azonosító szám)  

- Az alomhoz kapcsolódó befizetések bizonylatainak másolata (megrendelt szolgáltatások összege a DDK mindenkor 
aktuális díjtáblázata alapján) 

 

Átvétel ideje: ____________________________________     

Átvevő:  _________________________________________     
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Alombejelentéssel kapcsolatos információk 
 

1., Az alombejelentőt kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy elektronikusan kitölteni, az adatokat pontosan 

megadni! A megadott adatok valódiságát a DDK bármikor ellenőrizheti, azok igazolását kérheti a tenyésztőtől, vagy 

állatorvosi igazolás esetén magától a kiállító állatorvostól is vagy szervezettől is. Fajtatisztaság-, nem megengedett párosítás 

alapos gyanúja, vétsége esetén a tenyésztő DNS vizsgálatra kötelezhető! A hiány pótlásáig a törzskönyvezés felfüggesztésre 

kerül. Alomellenőrzést a DDK szúrópróbaszerűen, bárhol végezhet! 

2., A német dog fajtában a tenyésztési szabályzat alapján megengedett párosítások a következők:  
- sárga a sárgával sárga a csíkossal csíkos a csíkossal 
- fekete* a feketével fekete* a merlével fekete* a foltossal 
- foltos a foltossal foltos a merlével 
- kék a kékkel kék a kékből származó feketével. 
 

Egyéb színűek mind a tenyésztésből, mind a kiállításokról ki vannak zárva. Kékből származó fekete a foltos tenyésztésből ki 

van zárva. A foltos-merle-fekete vonalból származó fekete a kék tenyésztésből ki van zárva. 

*= fekete az a kutya, melynek származási lapján a szülők és nagyszülők közt nincs kékből származó fekete.  

3., A tenyésztésbe vétel idején a fedeztetés, ill. a fedezés időpontját értjük. 
Alsó korhatár: 
- Kan esetében betöltött 15 hónapos kor. 
- Szuka esetében betöltött 18 hónapos kor. 
 
Felső korhatár: 
- Kan esetében nincsen meghatározva. 
- Szuka esetében a betöltött 8 éves kor.  
 
4., Minden ettől eltérő párosításhoz előzetes, írásos engedélyt kell kérni a DDK tenyésztésvezetőjétől. Ennek hiányában a 

született kölykök származási lapjának kiadása megtagadható, vagy az utód fő-, és melléktörzskönyvbe nem kerülhet, hanem 

regisztrációs lapot kap. Felülbélyegzésre csak kisebb vétség esetén van lehetőség! A teljes tenyésztési szabályzat 

megtekinthető a DDK honlapján: http://danubiusdogclub.hu  

5., A tenyésztőnek jelentenie kell a Danubius Dog Klub felé az egész almot, legkésőbb a kölykök 180 napos koráig, az 

„Alombejelentő jegyen”, de alomellenőrzéskor az összes kiskutyának a megjelölt tenyésztési helyen kell lennie, ezért 

kérjük, hogy az ellést követő 2 héten belül, e-mailben jelezzék az info@danubiusdog.hu címre a kölykök születését. 

Amelyik kiskutyát a tenyésztő az alomellenőrzés alól kivonja, az a kiskutya később sem törzskönyvezhető. Egy almon belül 

célszerű a kiskutyák azonosító nevét az ABC soron következő azonos betűjével kezdeni. Az alombejelentőn először a kanok 

neveit, majd a szukák neveit kell felsorolni. Minden kölyköt kötelező egyedi megjelöléssel ellátni és az alombejelentőhöz 

csatolni kell az állatorvos igazolását a transzponder (chip) behelyezéséről. Az egyedi megjelölés és a kiszállás költségét a 

tenyésztő viseli. 

6., Kötelező az alomellenőrzés új tenyésztőknél, illetve abban az esetben, ha felmerül a gyanú, hogy a tenyészszukát és 

kölykeit nem a fajta igényei szerint, illetve a mindenkor hatályos ÁVT rendelkezései szerint tartják, vagy az alomról leadott 

dokumentumok nem valósak. Az ellenőrzési eljárás kötelező abban az esetben is, ha Tenyésztő engedélyhez kötött 

párosítást csinált. Az alomellenőrzés költsége egységes és mindenkor a tenyésztőt terheli.  

7., Az alombejelentő jegyet a Danubius Dog Klub tenyésztésvezetője ellenőrzés után regisztrációs számmal látja el, és a 

Származási, illetve Regisztrációs lapokat az erre szerződött partnerével elkészítteti. A származási lapot a DDK megbízása 

alapján a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ), mint a tenyésztési hatóság által tenyésztési 

feladatokra megbízott szervezet és az FCI magyarországi képviselője készíti el. Azokon feltünteti az állami elismertség 

tényét, a Danubius Dog Klub és az FCI logóját, a regisztráció számát, és aláírással hitelesíti. A származási lapok 

elkészítésének ideje a hiánytalan beadástól számított 45 nap. 

mailto:info@danubiusdog.hu

