
Fedeztetés feltételei 
 

4.7.1 A fedeztetés előtt a tenyészállatok tulajdonosai kötelesek meggyőződni arról, 
hogy a tenyésztési szabályzatban rögzített feltételeknek a hozzápárosított egyed 
megfeleljen.  
 
4.7.2 A fedeztetést követően 7 napon belül a weblapon található „Online Fedeztetés 
bejelentő” használatával az előzetes bejelentést meg kell tenni. 
  
Minden fedeztetést a „Fedeztetési igazolással” kell bejelenteni. A fedeztetési 
igazolást a kan tulajdonosa a fedeztetés helyszínén a szuka tulajdonossal közösen, 
állítja ki (olvashatóan) és írja alá. A fedeztetési igazolás 1 példánya a kan 
tulajdonosánál, 1 példánya a szuka tulajdonosánál marad. A harmadik példányt  a 
szuka tulajdonosnak kell az Egyesülethez  eljuttatni személyesen vagy „bejegyzett” 
levélben az Alombejelentőhöz csatolva annak mellékleteként.(vagy online E-
mail,Online Dokumentum Feltöltő használatával)  
Fedeztetési igazolás dokumentum letölthető a weblapról vagy postai úton 
igényelhető.  
 
4.7.2.1 Az előző pontban leírtak után a területi Tenyésztési Felügyelő 
szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a születendő, ill. a megszületett almot és a 
tenyészet tartási körülményeit.  
 
4.7.3 Az Importált fedező kanoknál csak olyan származási igazolás ismerhető el, 
amely az egyesület által kiadott, honosított számmal lett ellátva.  
 
4.7.4 Ha egy szuka üresen maradt azt az Egyesületnek be kell jelenteni.  
 

4.7.5 Minden fedeztetést új nyomtatványon kell bejelenteni, akkor is, ha a szuka 

üresen maradt. 

4.7.6 Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannal lehet pároztatni! Ettől eltérő 
illetve vitás esetekben DNS vizsgálatot lehet kérni az apaság megállapítására. Ezt a 
vizsgálatot csak az egyesület által kijelölt és elismert állatorvosok végezhetik.  
A DNS vizsgálat költségét a peres eljárásokban szokásos fizetés szerint kell rendezni 
a Tenyésztőnek vagy az Egyesületnek.  
 
4.7.7 Olyan állatok spermáját, amelyek külföldön élnek (hűtött vagy fagyasztott 
spermát) csak az egyesület által kijelölt állatorvosok használhatnak fel mesterséges 
megtermékenyítés céljából. A sperma elküldéséhez csatolni kell a kan származási 
igazolásának másolatát a levevő állatorvos aláírásával és pecsétjével ellátva. A 
beültetés tényét az állatorvos(ok) igazolja(ák) a fedeztetési igazolás adataival 
megegyezően.  
 

4.7.8 Az átmenetileg az országban tartózkodó fedező kanok esetében a származási 

igazoláson szereplő törzskönyvi számot kell elfogadni. Egyébként azok az irányelvek 

vonatkoznak rájuk, mint a külföldi kanok esetében. 


