
 

 

 

 

 
 

 

ALOMELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

A 98/2013. VM (X. 24.) rendelet 8 § (j) pontjában megjelölt alomellenőrzési tevékenységet a 

tenyésztőszervezet tenyésztési szabályzatában, valamint az alomellenőrzési szabályzatában foglaltak alapján 

végzik tenyésztőszervezetünk alomellenőrei.  

 

 

Az alomellenőrzés kötelező. 

 

 

 A MASTAFF Egyesület által gondozott fajtánál megszületett almokat kizárólag a MASTAFF Egyesület 

alomellenőrei vizsgálhatják. Az alomellenőrök tevékenységét a MASTAFF Egyesület Tenyésztési Tanácsa 

irányítja. Az alomellenőrök tenyésztőszervezetünk által szervezett tanfolyamon vesznek részt, ahol vizsgát 

tesznek. Sikeres vizsga letétele után kapják meg a sorszámozott, fényképes igazolványt. Az alomellenőrzést 

ezen igazolvány felmutatása után végezheti az alomellenőr. 

 

A MASTAFF Egyesülethez beérkezett Fedeztetési/Alombejelentő Igazolás, „Igazolás a Transzponder (chip) 

behelyezéséről, valamint a hozzácsatolt mellékletek (származási igazolás-, kiállítási eredmények-, munkavizsga 

eredmények-, tenyészszemle-, championátusok-, egészségügyi szűrés eredményekmásolatai) adatai alapján 

bevezetésre kerül a kölyök a Magyar Eb Törzskönyvbe. 

Az Igazolás a transzponder (chip) behelyezése nyomtatvány kitöltését a tenyésztő az állatorvossal az 

egyedazonosítás miatt elvégezteti. Az állatorvos által aláírt, és bélyegzővel ellátott chipjegyzőkönyvet a többi 

igazolással együtt a tenyésztő felküldi az MASTAFF Egyesülethez. Ez után az MASTAFF Egyesület 

Tenyésztési Tanácsa időpontot egyeztet a tenyésztővel az alomellenőrzés elvégzésére. (Időkorlát nincs, viszont 

a sikeres alomellenőrzés feltétele, hogy az alomban született valamennyi utód a helyszínen megtekinthető 

legyen az anyakutyával együtt). A tenyésztőt értesíti az alomellenőrzés időpontjáról, az alomellenőr 

személyéről e-mailben, levélben vagy telefonon. Minden alkalommal köteles az alomellenőr a kennel 

tulajdonosánál igazolványát felmutatni. A kennel tulajdonos csak abban az esetben engedheti be, ha 

meggyőződött az igazolvány felmutatójának azonosságáról. 

 

 

A kennel első alom ellenőrzésekor a tenyészhelyet is ellenőrzi az alomellenőr, jegyzőkönyvet készít és kiállítja 

a tenyészhely ellenőrzési formanyomtatványt. Későbbiekben a tenyészhely ellenőrzést abban az esetben végzi, 

ha szükségesnek tartja, hiányosságokat észlel, akár tisztaság, akár tartási mód tekintetében. Fotót csak a 

tenyésztő beleegyezésével készíthet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontossági szempontok: 

- tartási hely mérete, megfelelőssége, 

- időjárási viszontagságoknak való megfelelés (hideg, szél, napsütés, stb.) 

- kutyaházak mérete, 

- kifutók, valamint mozgási lehetőség, 

- tisztaság, 

- betegség esetén elkülönítésre alkalmas hely megléte, 

- kölykezés esetén megfelelő helyiség biztosítása, nyugalom szempontjából is, 

- kennel okiratainak helyszínen való megléte 

- megfelelő mennyiségű és minőségű emberi kontakt lehetőség 

 

Tenyészhely ellenőrzésénél minden esetben a tenyésztő vegyen részt, hogy tudjon válaszolni a feltett 

kérdésekre. Tenyészhely ellenőrzésének befejeztével az alomellenőr kiállítja a tenyészhely vizsgálati 

jegyzőkönyvet, amelyet a tenyésztő és az alomellenőr minden oldalon aláír. Amennyiben a tenyészhely rendben 

van, és alkalmas arra, hogy ott tenyésztés folyjon, az alomellenőr elvégzi az alomellenőrzést. Az 

alomellenőrzési jegyzőkönyv 2 példányos. 

 

 
 

 

 

Alomellenőrzés: 
 

Az alomellenőrnek azonosítani kell az anyakutya egyedazonosító számát, valamint az alomban született 

kölykök egyedazonosító számait a leadott igazolások alapján (Alombejelentő/Transzponder behelyezési 

Igazolás). Az alomellenőrzéskor az alomban született minden egyednek a helyszínen kell tartózkodnia, az 

anyakutyával együtt. Az alomellenőr amennyiben akár a fajtajellegben, akár tartásban, akár a helyszínen lévő 

iratokban hiányosságot, eltérést vél felfedezni, jegyzőkönyvezni köteles. Tartási körülményekben való 

hiányosságok, rossz tartási körülmény esetén az alomellenőr fotót készíthet, amellyel igazolni tudja az 

észlelteket. Felhívja a tenyésztő figyelmét a hiányosságokra, és ezek minél hamarabbi kiküszöbölésére az 

alomellenőr által megszabott határidőn belül. Az alomellenőrzési jegyzőkönyvet, és mellékletének minden 

oldalát alá kell írni mind a tenyésztőnek, mind az alomellenőrnek, ezzel igazolják az abban foglaltak 

valódiságát. A fajtajellegtől való eltérések esetében DNS mintavételt rendelhet el az alomellenőr által kiállított 

alomellenőrzési jegyzőkönyv alapján a Tenyésztési Tanács. Amennyiben az alomellenőr meglátása 

beigazolódik, a DNS teszt teljes költségét a tenyésztő fizeti, és a tenyésztő szankcionálható. Amennyiben az 

alomellenőr tévedett a tenyésztőszervezet vállalja a költségek megtérítését. 

 
 

 

 

 

Szankciók: 

Az alomellenőrzés, valamint a tenyésztési hely ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokért a tenyésztő 

felelősséget vállal. A hiányosságok súlyosságát mérlegelve lehetséges a tenyésztés felfüggesztése, vagy 

amennyiben a tenyésztőt már előző alkalommal is figyelmeztették a tenyésztésből való kizárása. Amennyiben 

az alomellenőr tevékenységével kapcsolatban felmerül bármilyen probléma, a jelzett probléma a kivizsgálás 



 

 

után beigazolódik, akkor szankcionálható, felfüggeszthető, vagy végérvényesen visszavonásra kerül az 

alomellenőri igazolványa. 
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Állatvédelem 
 

 

Kutyakereskedelem. 

Az FCI tagországok nagy igénye, érdeklődése miatt az FCI 1996. június 4-én Bécsben megtárgyalta 

kutyakereskedelem kérdését. A következő döntés született: Az FCI elnöksége felszólítja tagállamait, hogy 

tenyésztőinek tiltsa meg, hogy kutyáikat és kölykeiket kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják 

el. 

Az Egyesület megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat illetve azok kölykeit kereskedőknek vagy 

állatkereskedéseknek adják el. Amennyiben az Egyesület tenyésztőjéről bebizonyosodik, hogy megszegi a 

tiltást, az Egyesület kizárja tagjai sorából. 

 

 

Szankciók: 

Az Egyesület nagy súlyt kíván helyezni a tenyésztők felelősségére azért, hogy a leendő tulajdonosok lehetőleg 

egészséges, az elképzelésüknek megfelelő kutyához jussanak. Az előírások be nem tartása esetén a 

tenyészállatok tulajdonosait, azaz a tenyésztőt, kívánja felelősségre vonni, annál is inkább mert a 

törzskönyvezés adatainak, azok valódiságának bírnia kell a közokiratnak megfelelő állami garanciát. Így az 

esetek súlyosságától függően az Egyesület érvényesíti a tenyésztésből, illetve a törzskönyvezésből való 

időszakos felfüggesztés, vagy kizárás jogát. 

 

 


