A regisztrációról:

A jogszabály, valamint a MEOE-Sz-el kötött megállapodás értelmében, az eredeti származási dokumentumokat,
valamint a kutyához rendelhető, eredetben igazolt eredményeket, amelyek 2013. október 01-ig születtek, az MNJK
elfogadja.

Mindezek ismeretében ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy az MNJK változatlan feladata a tenyésztési
programjában rögzítetteknek megfelelően, a német juhászkutyafajta magyarországi populációja/állománya átfogó
nyilvántartásba vétele, tenyésztési paramétereinek felmérése és ennek alapján a fajtatiszta tenyésztés
irányelveinek megfelelő gyakorlat kialakítása és ennek irányítása és felügyelete.

Ennek érdekében az MNJK vezetősége az aktuális helyzetre tekintettel az alábbi programot dolgozta ki:
1. a magyarországi német juhászkutya állomány egyedeinek regisztrálása
Az eljárás, a korábbiakban, nem az MNJK által kiadott származási bizonyítvánnyal (hazai/külföldi) rendelkező,
Magyarországon, magyar tulajdonban lévő kutyákra vonatkozik.
A regisztráció, feltétele, hogy minden egyed, amellyel a tulajdonosa részt kíván venni az MNJK
rendezvényein, illetve amelyet tenyésztésbe óhajt vonni, mielőbb regisztrálva legyen annak érdekében,
hogy az, az MNJK által vezetett Magyar Eb Törzskönyv (MET) Német Juhászkutya (NJ) kötetébe
bekerülhessen.
2. miért van erre szükség?
A jogszabály, valamint az MNJK tenyésztési programja előírja, hogy tenyésztési adat csak olyan eb részére
képződhet, amelyik szerepel a fajta MNJK által vezetett törzskönyvében.
A regisztráció feltétele továbbá annak, hogy az egyed utódai a jövőben származási igazolást kaphassanak,
illetve, hogy az egyed az MNJK tenyészalkalmassági rendezvényein részt vehessen.
3. a regisztráció menete
Az MNJK honlapján (hamarosan kompletten) megtekinthetőek azok az elérhetőségek és időpontok, ahol a
regisztráció adminisztratív feladatinak elvégzésére sor kerülhet. (több alább már látható)
Minden igyekezetünkkel mielőbb országos lefedettséget óhajtunk biztosítani.
A regisztráció igényét legkevesebb 8 nappal a meghirdetett időpont előtt, írásban kell a rendezővel
közölni! (e-mail útján)
-

A tulajdonosnak előzetesen nyilatkoznia szükséges:
Az MNJK tenyésztési programjának elfogadásáról
(a szabályzatok az MNJK honlapján elérhetőek, a nyilatkozat mellékelve)
Adatvédelmi kérdésekről (letölthető melléklet)
A rendezvényen a regisztrálandó egyeddel és annak minden eredeti dokumentumával kell
megjelenni.
A dokumentumokat eredetiben kell átadni, amelyeket a regisztráció megtörténtével a tulajdonos
visszakap.
A regisztráció alkalmával a bemutatott egyedtől, egyedazonosítás után DNS vérminta kerül
levételre. Ez alól azok a kutyák sem mentesülhetnek, amelyek más országban tárolt vérmintával
rendelkeznek.

-

A vérminta levételéhez alkalmazott „Go-Card” szett ára 1.000,-Ft, a vérminta levételi díja 1.000,Ft/kutya (ez a regisztrálásban közreműködő HSz bevétele), a DNS vérminta archiválási díja
2.000,-Ft.

4. a törzskönyvezési eljárás menete:
-

szükséges a szülőegyedek regisztrálása
szükséges a „kennelnév” MEOE-Sz általi igazolása (FCI regisztráltság)
ennek kedvezményes díjtételéhez, a MEOE-Sz „tagsági kártya” az MNJK-nál elérhető
szükséges az MNJK/SV fedeztetési igazolás
(3.000,-Ft/50,-Euro)
szükséges az alom tetoválása és alombejelentése
(1.500,-Ft, alombejelentő)
a tetoválás alkalmával a DNS vérminta levétele
(1.000,-Ft/kutya - tet.+DNS)
a tenyésztő vásárolja meg a mikrocsipeket is a kölyköknek, amelynek költségét átháríthatja a
tulajdonosra

A jogszabályok nem ismeretéből, vagy azok be nem tartásából eredő, esetleges jogi- és anyagi hátrányokat
nem az MNJK-val, mint ETSz-szel, hanem a téves információkat adó, vagy sejtető szervezettel, személlyel
szemben lehet érvényesíteni.

Budapest, 2015. január 01.
Szegvári Ferenc s.k.
elnök

Díjtételek (tagnak, nem tagnak egyező):
-

SzB árak:

elit
fehér
regiszter

4.000,-Ft
4.000,-Ft
4.000,-Ft

(akció 2015.03.31-ig)
(akció 2015.03.31-ig)
(akció 2015.03.31-ig)

-

MEOE-Sz / FCI igazolás
3.300,-Ft/db
MEOE-Sz tagsági kártya
3.000,-Ft
(kedvezményes „kennel név” regisztráláshoz)

egyéb költségek:
-

DNS – Go-Card szett
1.000,-Ft/db (akció 2015.03.31-ig)
DNS archiválás
2.000,-Ft/kutya
Mikrocsip
1.000,-Ft/db (akció 2015.03.31-ig)
Mikrocsip regisztráció
2.000,-Ft/kutya
(a DNS archiválás és a mikrocsip regisztráció díjtételei csak a „regisztrált” egyedek esetében kerülnek
felszámolásra, a törzskönyvezésre kerülő kölyköknek nem!)

5. regisztrációs körzetek:
- Budapest
Vörös Lajos
tel: 30-620-3233
1171 Budapest, Határhalom u. 2-4.
e-mail: kutyaiskola.lajos@gmail.com
vagy: mnjk@nemetjuhasz.hu

- Szolnok
Bozsó Pál
tel: 20-475-1072
5008 Szolnok, Gorkíj u. 56.
e-mail: do1minik@t-online.hu

- Szeged
Dér Gyula
tel: 20-9651-034
6781 Domaszék, Kertész u. 22.
e-mail: dergyula.militaria@t-online.hu

- Pécs
Szigeti László
tel: 30-974-0049
7628 Pécs, Margit u. 23.
e-mail: szigetik@viernheimi.hu

- Pincehely
Szabó Lajos
7084 Pincehely, Katona József u. 4.
e-mail: lagibrini@freemail.hu

- Tatabánya
Ördög István
Tel: 30-33-17-307
2800 Tatabánya Bánhidai Ltp. 326. III./ 11.
e-mail: nemetjuhasz@freemail.hu
vagy: info@ordogistvan.hu

- Herend
Kárász Norbert
Tel: 30-216-9381
8440 Herend Táncsics Mihály u.31
e-mail: karasznorbi@freemail.hu
-Zalaegerszeg
Kocsis Zsolt
tel: 30-894-4136
e-mail: rumble@freemail.hu

- Szombathely,
Brunászki Tibor
tel: 94-314-906
e-mail: steinamanger@axelero.hu

- Halászi
Toth Krisztina
tel: 20-967-4462
e-mail: leithatal@freemail.hu
- Nyíregyháza
Barcsa László
tel: 30-325-5579
e-mail: barcsalaszlo@freemail.hu

