
Alombejelentés, törzskönyvezés 
MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS ROTTWEILER KLUB (MÁRK)· 

Megpróbálom röviden és érthetően megfogalmazni, mi is kell ehhez. 

Praktikusan, az alom elhatározása előtt érdemes utána nézni a törzskönyvezés 

menetének. Erről a különböző szabályzatok tájékoztatnak minket, a MEOESZ és a 

MÁRK honlapján megtalálhatóak. Tenyésztési, törzskönyvezési, tenyész szemle 

szabályzat szoros egységet képeznek. Tüzetes átolvasásuk és értelmezésük, ajánlott! Én 

most csak az adminisztrációs lépések menetét gyűjtöm csokorba, amikor van két 

tenyész engedéllyel rendelkező kutya, amit utódok reményében párosítunk. 

Csak nagyon röviden: Az ilyen, olyan kiállítási címek nem elegendőek a tenyész 

engedélyhez, mindenféleképpen tenyészszemlén –Ztp-n, szükséges felvezetni a 

kutyát és ott minimum tenyészthető minősítést kell elérni. Erre a rendezvényre 

csak kötelező HD és ED szűrés birtokában lehet nevezni. A szűrést végző orvosok 

listája meghatározott. Tájékozódni kell a fajtagondozó kluboknál. „ A „  és „ B „ 

típusú szemle van.  

Első lépésként, a „régi, kennel névvel rendelkező tenyésztőink is nézzék meg, hogy 

kennel nevük FCI levédése megtörtént e! ( 2011) Akinek ez elmaradt, mihamarabb 

pótolja, ne várjon az alomig! Nyomtatvány letölthető a MEOESZ honlapjáról, de ide is 

feltöltöttem a fájlok közé. FCI oldalán a levédett kennel nevek betűrendben 

megtalálhatóak! Néhány kattintás és kiderül, szerepelünk- e rajta.  

Új kennel név kiváltásához, kérem, olvassátok el az igénylés feltételeit! MEOESZ 

honlap! Következő lépés, kérelemhez szükséges nyomtatvány letöltése, kitöltése. Az 

aláírt nyomtatványt A MEOESZ irodához kell eljuttatni. Személyesen, postai úton 

(ajánlott küldemény), online (pontos menete regisztráció után). Ezzel sem érdemes 

megvárni az almot, mert az ügyintézés több hetes, amikor nincs még kennel név, az 

késlelteti a származási lapok elkészítését. Anyagi vonzata sem kevés, így jobb, ha nem 

az alom költségeit terheli.  

Van kennel nevünk, fedeztetünk, minimum két tenyészhető minősítéssel 

rendelkező kutyát. Ki kell tölteni a fedeztetési jegyet, meg kell állapodni a fedezési 

https://www.facebook.com/rottweilerklub/


díjról is. Írásban, de lehet szóban, szerződni. Ez a szerződés a felek egyező akaratát 

rögzíti. Minden variációt érdemes számba venni, megbeszélni, rögzíteni.  

Megszületik az alom. Az állatorvossal megbeszéljük chip beültetés időpontját. Nem 

felejtjük letölteni, kitölteni a következő nyomtatványt, amit az állatorvos aláír, hitelesít 

a chip beültetésével együtt. A chip beültetés után, az alombejelentő formanyomtatvány 

kitöltése következik. Majd összerakjuk a papírokat, az alombejelentéshez.  

Alombejelentő, fedeztetési igazolás, szülök származási lapjának fénymásolata. Mindkét 

oldal, ahol a kutyák tulajdonjoga is rendezett. Nem maradhat el az eredmények 

igazolása, a fénymásolt bírálati lapok, kártyák, bizonyítványok, egészségügyi szűrések 

stb. Csatolni kell a Szövetségi kártya másolatát is!  

Ezeket kell beadni, ha személyesen a MEOESZ irodában ügy intézünk. Akkor ott, a 

pénztárban kézpénzben befizetjük a törzskönyvezés díját.  

Postai úton feladott papírok mellé, a díj átutalását igazoló szelvény fénymásolatát 

mellékelni kell! Amíg a pénz nincs befizetve, nem indul el a törzskönyvezés! Díjtétel a 

MEOESZ HONLAPJÁN! , de lentebb is olvashatod.  

Amikor minden papír, melléklet rendben van, a bejelentéstől számított három hét múlva 

a származási lapok elkészülnek, a tenyésztő átveheti! Ő továbbítja a kutyák tulajdonosai 

felé.  

Online alom bejelentés ugyan így működik, csak ott van lehetőség a számítógép 

segítségével kitölteni a nyomtatványokat, fájlként csatolni és elküldeni a szükséges 

mellékleteket. A befizetést ott is igazolni kell. A csatolt fájlok formátuma meghatározott 

(PDF és…), erről a regisztráció és a regisztrációt visszaigazoló belépési kód után lehet 

informálódni.  

Első lépés, tehát a regisztráció, majd egy aláírt formanyomtatvány visszaküldése a 

MEOESZ ügyintéző részére. Az e-mailben megérkező Felhasználó név és jelszó után, a 

rendszer használható.  

Én letöltöttem, kinyomtattam, kitöltöttem az összes adatlapot az alom be jelentéshez, 

hiszen ezeket saját részre is meg kell őrizni. Biztos, ami biztos, papír alapon bármikor 

hozzáférünk kérésre. Olyan hivatalos iratok ezek, amit több évig őrizni kell. Segítségül 

a linkek:  



MEOESZ HONLAP LINKJE http://www.kennelclub.hu/ Ügyintézés - legördülő menü 

MÁRK HONLAP LINKJE http://markrottweilerklub.gportal.hu/... 

Közösségi oldal linkje https://www.facebook.com/rottweiler... 

Megjegyzés: Az online alombejelentésnél, többször rá kell kérdezni, hogy minden 

rendben bonyolódik e! E-mail, telefon! Bármilyen hiba rejtve marad, és nem készül 

a származási lap, mert nem jut el az információ az érintettekhez! Így egy hónap is 

eltelik, majd kettő is akár, mire elkészül a származási lap. A kényelmes ügyintézésből, 

így lehet bosszankodás!  

Díjtételek: Kedvezményes díjak Szövetségi kártyával rendelkezőknek 

(kártya nélkül, minden díj a duplája! )  

Törzskönyvezési eljárás és a származási lap vagy regisztrációs lap kiállítása 6.000,-  

Származási lap másodlat kiállítása 6.000,-  

Honosítás 6.000,- 

Tenyész szemle (melyben az egyidejűleg elvégzett konfirmáció díja is benne van) 

10.000,- 

Konfirmációs eljárás díja (ha a konfirmálás nem a tenyész szemlével egyidejűleg 

történik) 6.000,- 

Konfirmálás sikeres megtörténte után a regisztrációs lap származási lapra cserélése 

3.000,-  

Kennel név kiváltása FCI regisztrációval 30.000,- 

(csak magyarországi lakcímmel rendelkező szövetségi kártya tulajdonosoknak)  

Kennel társ regisztrációja 15.000,- 

(csak magyarországi lakcímmel rendelkező szövetségi kártya tulajdonosoknak)  

Kennel név levédés az FC I-nél még nem regisztrált, régebben kiváltott kennel nevek 

esetében 10.000,- 

(csak magyarországi lakcímmel rendelkező szövetségi kártya tulajdonosoknak) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kennelclub.hu%2F&h=ATN_J90SiAhwXKetzn_jPKSjq8MTZ2He18BgteiLDQCHTFT4f9fw3CG81WQsYcSz9Kmh89D6d-2_r7dvBHWTTY_9HBLhueGYz3UlDdLqRJhhQ1wdFFc05bpiIULk1RfKUA9MbOM-QCFL20LAl-8QeYyu6jHP
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmarkrottweilerklub.gportal.hu%2F&h=ATO1ZpOmXNHjXi_pH1bwzy_xyBKMJP_omh2h9JgPgqkBma84NCXepop5u2RZXYnHxvU-7JdBQhBcbOuqUNOWmWYvULTlU9nuJ3iaxETVclGrv4Cx6egdEyExY_bQKz3urG-0lzF0FtRzzkv7UJBCiYSYYkFf
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Export pedigréé (magyar fajtáknak is!) 15 munkanapos határidővel 10.000,-  

Azonnali kiállítás (megvárható) 15.000,-  

Export pedigréé másodlat (magyar fajtáknak is!) 15 munkanapos határidővel 10.000,-  

Azonnali kiállítás (megvárható) 15.000,-  

Export pedigréé státuszból visszaírás (magyar fajtáknak is!) 6.000,- 

Tulajdonjog átírás 5.000,- 

Ezt a nyilatkozatot tartalmazzák a nyomtatványok. Figyelemfelkeltésnek teszem ide, 

hogy szem előtt legyen. “ 

“Alulírott tenyésztő/tulajdonos jelen okirat aláírásával hozzájárulok a törzskönyvi 

rögzítéshez és származási igazolás kiadásához. Jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy 

tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a 1116 Budapest, Tétényi út 142. szám alatti 

székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége és a 

megbízásából eljáró fajtagondozó szervezet a törzskönyvi szolgáltatások teljesítéséhez, 

valamint a tenyésztési adatok FCI elismertségéhez szükséges és elégséges személyes és 

egyéb adataimat gyűjtse, 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. Büntető és polgári 

jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, csatolt iratok a 

valóságnak megfelelnek. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy tudomásul 

veszem és betartani vállalom a MEOESZ és az általa a fenti fajtára megbízott, általam 

választott fajtagondozó vonatkozó alapszabályi és egyéb belső szabályzatai 

rendelkezéseit megismertem és betartani vállalom, ha ezeket betartani elmulasztom 

vagy valótlan adatokat szolgáltatok az a szolgáltatás megtagadásával, a létrejött adatok, 

okiratok érvénytelenítésével jár a szolgáltatást teljesítő részéről. Kijelentem, hogy az 

elektronikusan csatolt okiratok eredetijével rendelkezem, az csatolttal egyező tartalmú, 

és az eredeti irat megőrzését, a MEOESZ felhívására eredetben való felmutatását vagy 

csatolását a jelen irat aláírásától számított 10 évig bármikor vállalom. “  

 


