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ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÓ LAP 
 

 

Tenyésztő FELIR száma:  _________________________________________________________________________  

Tenyészet nyilvántartási száma (NAK):  ____________________________________________________________  

Tenyésztő egyesületi azonosító száma:  _____________________________________________________________  

Tenyészet egyesületi azonosító száma:  _____________________________________________________________  

Tenyésztő neve:  _________________________________________________________________________________  

Tenyésztő adószáma:  ____________________________________________________________________________  

Tenyésztő telefonszáma:  _________________________________________________________________________  

Tenyésztő e-mail címe:  ___________________________________________________________________________  

Tenyésztő címe:  _________________________________________________________________________________  

Tartási hely:  ____________________________________________________________________________________  
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SEGÉDLET A NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉHEZ 

A nyilvántartás a tenyészet saját tulajdonú állományának adatait mutatja. Folyamatos vezetése segítséget ad a tenyészet állományának és 
állományváltozásának áttekintéséhez. A nyilvántartást a NÉBIH ellenőrzéskor kérheti. Az adatok a származási lap, adásvételi 
szerződés és szűrési eredmények alapján kitölthetőek. Néhány speciális adat értelmezéséhez ad segítséget az alábbi felsorolás:  

Sorszám – egyedi lehet, a tenyésztő választása szerint. Lehet egyben a teljes állományt vezetni, egymás után. Lehet nemenként külön nyilvántartást készíteni, vagy 
éppen a regisztrált és regisztrálatlan szülőktől származó egyedeket külön listázni. A tenyésztő döntése az is, ha az almokban született kölyköket külön tartja 
nyilván. 

Ivara – A tenyészetekben nem csak ivaros, hanem ivartalan ebek is részt vehetnek az állomány fejlesztésében. Itt tehát kan, szuka, ivtln kan és ivtln szuka adatok 
írhatók be. Ivartalan ebek esetén természetesen a tenyésztési adatok hiányozni fognak. 

Állományba érkezés napja – Mindenképpen kitöltendő. Ha a tenyészetben született a kölyök, akkor ez a születési dátum. Minden egyéb esetben az a nap, amikor a 
tartási helyre érkezett az eb, tehát nem a tulajdonjogi átírás napja. 

Fajta minősítés napja – Regisztrálatlan szülőktől származó ebnek tenyészszemlén és szűrésen kell részt vennie, miután a fajtához tartozása elismerésre kerülhet, ezt 
a dátumot kell itt feltüntetni. Ez a dátum egyben a tenyészszemle napja is (lásd az alatta lévő mezőt). 

Állományból távozás – Az eb távozásakor kell kitölteni, beleértve a kölyök gazdásítását is. Az eb elpusztulása esetén annak időpontját 

Tenyésztésből kivonás – Kitöltendő, mikor az eb már nem vehet részt a tenyésztésben (kiöregedés, betegség, egyéb döntés miatt) 
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Ivara Születési dátum év hó nap Szőrzete

DNS kártya száma
Azonosítás 
módja Származási lap száma

Állományba 
érkezés napja

Diszplázia / 
PRA

Tenyésztő neve Tenyésztő címe

Apa törzskönyv kiállító 
szervezet

Apa törzskönyvi jele és 
száma

Fajta, és FCI 
standard

Anya törzskönyv kiállító 
szervezet
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jele és száma
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napja Tenyésztésből kivonás oka
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