
A Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesületének tájékoztatója 
 
Kedves Alaszkai Malamut és Szibériai Husky Tulajdonos! 
 
Az alábbi anyagban foglaltuk össze az állami és egyben FCI elismertségú származási lappal történő 
tenyésztéshez szükséges tennivalókat. A kutyatenyésztés alapjait a vidékfejlesztési miniszter 98/2013. 
(X.24.) számú, „a fajtatiszta ebek törzskönyvezési szabályairól” szóló rendelete szabályozza. 
A új rendszer nem egyszerű, ráadásul alapjai nem a kutyatenyésztésre, hanem a haszonállat tenyésztésre 
lettek kidolgozva (1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről), ezért egyes elemei a kutyatenyésztés 
világában nehezen értelmezhetők és kezelhetők. 
 
Kérjük, hogy akinek kérdései vannak, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot egyesületünkkel!  
Egyesületünk igyekszik a lehető legjobban megkönnyíteni minden tenyésztő munkáját. 
 
Üdvözlettel: 
 
az SZKKE Vezetősége 
 
 
Tenyészeb nyilvántartásba vétele 
 
Fő feltételei: 
• A kutya az SZKKE által ellenőrzött és regisztrált, az FCI által elismert, 4 generációs, zárt származási 
lappal rendelkezik, 
• egyértelműen azonosítható (beültetett és regisztrált chip azonosítóval rendelkezik) 
• "tenyészthető" vagy "tenyésztésre javasolt" minősítést szerzett az SZKKE (vagy korábban, más 
szervezet által megrendezett) tenyészszemlén 
• életkora és egészségi állapota megfelelő (diszplázia- és szemszűrés megléte; 6 évesnél fiatalabb kutya 
esetében a szemszűrés a tenyésztés időpontjában nem lehet régebbi, mint egy éves, mivel 6 éves korig 
nem adnak ki végleges eredményt a szakorvosok)  
A kitöltött tenyészeb nyilvántartásba vételi adatlapot és az eredmények igazolásának másolatait meg kell 
küldeni az SZKKE részére. 
 
Származási lap igénylésének menete: 
 
A szülőnek regisztrált tenyészebnek kell lennie. 
Amennyiben valamilyen okból nem regisztrálták a kölykök megszületése előtt, ez pótolható és a 
törzskönyvezés a kölykök 6 hónapos koráig megtörténhet. 
Az „Alombejelentőt” és mellékleteit a megszületett kölykök 6 hónapos koráig be kell küldeni az SZKKE 
részére, olvashatóan kitöltve és aláírva. 
 
Az alombejelentő nyomtatványhoz mellékelni kell: 
- mindkét szülő származási lapjának másolatát  
- a tenyésztésbe vétel feltételeit igazoló dokumentumokat (szűrési eredmények, tenyészszemle)  
- a kölykök chipbeültetési igazolását (eredetiben) 
- az alomellenőrző adatlapot (eredetiben) 
- fedezési jegyet (eredetiben) 
- a származási lapok díjának befizetéséről szóló igazolás másolatát. 
 
Kérjük a Tenyésztőket, hogy azokat az adatlapokat, amelyeket eredetiben kell egyesületünkhöz 
beadni, vagy két példányban szíveskedjenek kitölteni, vagy másolatot tartsanak meg maguknak is! 
 
Az összes nyomtatvány ingyenesen letölthető a www.szanhuzoklub.hu honlapon. 
 



Külföldi fedeztetés esetén a kan tartózkodási országára érvényes szabályozást veszi figyelembe az 
SZKKE, ennek igazolását is csatolni kell az alombejelentőhöz, a kan egyéb eredményeivel együtt. 
 
Egy alomban született egyedek törzskönyve csak egyszerre váltható ki! Az alomban született összes 
kölyköt kötelező letörzskönyvezni! 
 
A beérkezett alombejelentőt és mellékleteit a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete (SZKKE) 
ellenőrzi, az ellenőrzött alombejelentőt továbbküldi a MEOSZ-nek, az FCI jogosultsággal rendelkező 
szerződéses partnernek, aki kinyomtatja a származási lapokat. Az elkészült származási lapokat az 
Egyesület (SZKKE) hitelesíti és továbbítja a tenyésztő részére. 
 
 
Kölykök egyedi azonosítóval történő ellátása és az alomellenőrzés 
 
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint minden ebet tartós egyedi azonosítóval (mikrochippel) kell 
ellátni, melynek száma rá fog kerülni a származási lapra. Először töltse le a „Mikrochip Beültetés 
Igazolása” nyomtatványt honlapunkról. 
 
A mikrochip beültetést csak állatorvos végezheti. A tenyésztőnek kell egyénileg és közvetlenül az 
állatorvostól beszereznie a mikrochipet. A chip beültetése után, az állatorvos a mikrochip vonalkódját 
ráteszi az oltási könyvre, majd kitölti és vonalkóddal látja el az egyedi megjelölésről szóló letölthető 
nyomtatványt.  
 
A kölykök chipezését végző állatorvossal kell kitöltetni az alomellenőrző adatlapot is. Az adatlapon az 
állatorvos igazolja, hogy látta és bechipezte az egész megszületett almot, ellenőrzi az anyakutya és a 
kölykök egészségi állapotát. (Amennyiben az alomellenőrző adatlap kitöltését az állatorvos nem vállalja, 
egyesületünk kiküldi a Tenyésztési Bizottság egyik tagját.) 
Figyelem, kizárólag az alomellenőrző adatlapon feltűntetett színek törzskönyvezhetők!  
 
Export származási lap: 
Az export származási lapokat továbbra is a MEOESZ állítja ki, és közvetlenül intézi. Szükséges hozzá az 
eredeti származási lap. A MEOESZ az elkészült export származási lapot a tenyésztőhöz postázza. 
 
Törzskönyvön tulajdonos átírás 
Egyesületünk, az SZKKE végzi. Szükséges hozzá az eredeti törzskönyv mellett a „Tulajdonosváltozás 
bejelentése” nevű nyomtatvány vagy adásvételi szerződés.  
 
Törzskönyv honosítás 
Egyesületünk, az SZKKE végzi. Szükséges hozzá az eredeti törzskönyv mellett a „Honosítási kérelem” 
nevű nyomtatvány. 
 
 
A fent leírt szolgáltatások díját az SZKKE éves díjtáblázata tartalmazza. 
 
A törzskönyvezéshez átíráshoz és külföldi törzskönyv honosításához szükséges igazolásokat / 
adatlapokat  a következő címre kell küldeni: 
Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete, 1221 Budapest, Baross u. 11. 
A szolgáltatások díját kérjük az SZKKE-nak átutalni. (Kivéve export törzskönyv kiváltás.) 
SZKKE számlaszáma: OTP Bank 11703006-20034591 
 
 
KÖSZÖNJÜK, HOGY ELOLVASTA TÁJÉKOZTATÓNKAT! 


