
 

 

Törzskönyvezési eljárás menete: 

 

1.  

A Fedeztetési – Alombejelentő Igazolás: 

A Fedeztetési Igazolást, az Alombejelentő Igazolást és az „Igazolást a Transzponder 

(Microchip) behelyezéséről” a MASTAFF Egyesület irodájától lehet igényelni. A fedeztetés 

megtörténtének igazolására a Fedeztetési Igazolást kell kitölteni a 3 példányos 

jegyzőkönyvön. A kan tulajdonosa aláírásával igazolja, hogy a fedeztetés megtörtént, és 

megkapta a Fedeztetés Igazolás 1 példányát. A szuka tulajdonosa a második példányt köteles 

legkésőbb a kölykezést követően 6 hónapon belül az Egyesület részére eljuttatni. A szuka 

tulajdonosa a kölykezést követően az Alombejelentő Igazolást kitölti és az Egyesület részére 

1 példányát beküldi a Fedezési Igazolás 1 példányával és az állatorvos által kitöltött és igazolt 

Igazolással a Transzponder (Microchip) behelyezéséről, legkésőbb 6 hónapon belül, hogy az 

alom bekerülhessen a MET-be. 

Az egy alomban született kölykök neveinek azonos betűvel kell kezdődnie, a nemzetközi 

előírásnak megfelelően, a korrekt után követés érdekében. 

 

2.  

Alomellenőrzés elvégzése  

(ld. alomellenőrzési szabályzat) 

 

3. 

Származási/Regisztráció lapok kiállítása 

Az alomellenőrzés után kiállításra kerül a Származási lap ill. a tenyésztő kérésére a 

Regisztráció lap, amelyet a tenyésztő megkap az egyesülettől és ennek alapján a kölyköket 

már eladhatja, vagy tovább adhatja. Kiállításra kerül egy 4 generációs FCI által is megkövetelt 

Származási Igazolás. Minden tulajdonos változást, ha a tenyésztő adta tovább a kölyköt, a 

tenyésztő feladata bejelenti az egyesületnek. Kölyök vásárláskor, vagy a kölyök 

továbbadásakor a Regisztrációs Lappal vagy Származási Igazolással rendelkező egyed 

tulajdonosváltását be kell jelenteni a változástól számított 30 napon belül az új tulajdonosnak.  

 

A Regisztrációs Lap kiállítása: 

Adott egyedek származásának igazolására a hiteles, sorszámozott Regisztrációs Lap szolgál. 

A Regisztrációs Lapot a Fedeztetési/Alombejelentő Igazolás, a kan és a szuka Származási 

Igazolása, valamint az „Igazolás a Transzponder (chip) behelyezéséről” alapján kell kiállítani 

legkésőbb a kölykök 6 hónapos koráig. A kutya Regisztrációs Lapja egész életében végig 

kíséri. Regisztrációs lappal a kutya nem tenyészthető tovább. 

 

 

 

A Származási Igazolás kiállítása: 

A Magyar Eb Törzskönyv (MET) Amerikai Staffordshire Terrier törzskönyvét a 

MASTAFF Egyesület vezeti. 

A törzskönyv hiteles másolata a Származási Igazolás, amelyet a kutya tulajdonosa a 

törzskönyvezéskor kézhez kap. A továbbiakban ez szolgál a kutya származásának igazolására. 

Négygenerációs a nemzetközi kinológiai életben elfogadott (FCI) igazolás. A Származási 

Lapot a Fedeztetési/Alombejelentő Igazolás, a kan és a szuka Származási Igazolása, valamint 

a Chipezési Igazolás alapján kell kiállítani legkésőbb a kölykök 6 hónapos korára. A kutya 

Származási Lapja egész életében végig kíséri. 


