Tisztelt HKE Tagjaink! Tisztelt Kuvasz Tenyésztők!
TÁJÉKOZTATÓ!
2018. január 1-én és azt követően született magyar ebfajták esetén a törzskönyvezés feltétele a
kölykök DNS alapú származás ellenőrzése.
Erről a 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 45. § (2) rendelkezik:
„A magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását DNS alapú származásellenőrzéssel
kell igazolni, amelynek elvégzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet tenyésztési
programjával összhangban koordinálja. ”
A származásellenőrzést a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságának Genetikai Laboratóriuma végzi.
1143. Budapest, Tábornok u. 02
A származásellenőrzéshez a szülőpártól (kan + szuka) és a kölyköktől kell mintát venni.
•

A szülőpártól vérmintát kér az Igazgatóság, a kölyköktől nyálkahártya-kaparék is megfelelő.

Az egyed DNS profilja az élete során nem változik, így a tenyészállatok esetében egy vérvizsgálat
szükséges, ez az eredmény a később vizsgálandó utódokhoz is megfelelő.
A kuvasz törzskönyvezése, a származási lap ügyintézésének az elindítása, kizárólag a NÉBIH által
visszaigazolt egyed DNS profiljának eredményessége után lehetséges.
Gyakorlati útmutató lépésenként
1.A születendő alom szüleitől vérmintát kell küldeni a NÉBIH Genetikai Laboratóriumába
A mintavétel előtt le kell tölteni, számítógépen kitölteni és kinyomtatni a HKE honlapján elérhető,
letölthető „Vizsgálatkérő Lapot”.
„Vizsgálatkérő Lapot” az állatorvos, és a tenyésztő/eb tulajdonosa is írják alá!
Figyelem! Értelemszerűen a gazdasági szervezetre és fizetésre vonatkozó rovatokat nem kell
kitölteni, mert a vizsgálatot a NÉBIH állami költségvetési támogatásból finanszírozza, így a
tenyésztő számára ingyenes! Az eb tulajdonosa a kötelezettségvállaló helyén írja alá, azt átjavítva=
az eb tulajdonosa.
„Vizsgálatkérő Lapot” elektronikus úton is el kell küldeni a NÉBIH- hez. A minta beérkezéséről a
Laboratórium visszaigazolást küld a tenyésztőnek e-mailben.
Elektronikus úton történő küldés: /Az elektronikus elküldés kétféleképpen lehetséges/
a.) - A „Vizsgálatkérő Lap” letöltése és kitöltése után a „beküldés e-mailben” gombra kattintva
kiválaszthatja a beküldéshez használni kívánt postafiókot, majd elküldheti az e-mailt.
b.) A tenyésztő a PDF file mentése után csatolhatja, és megküldheti, a „Vizsgálatkérő Lapot” a
következő e-mail címre: ebszarmazasellenorzes@nebih.gov.hu

2. A kitöltés és elektronikus elküldés után, kérjük a kitöltött PDF dokumentumot nyomtassa ki, a
kérelmező/kötelezettség vállaló írja alá és csatolja a mintákhoz. /Akinek nincs, lehetősége
elektronikus úton kitölteni a „Vizsgálatkérő Lapot” megteheti hagyományos formában is./
A „Vizsgálatkérő Lapon” a HKE székhely e-mail címét: iroda@hunniakuvasz.org kérjük feltüntetni,
mivel a NÉBIH a HKE székhelyre küldi meg az eredményt. Az eredmény ismeretében kezdhető
meg a származási lap ügyintézése.
A vérvételt állatorvos végezheti, majd a lezárt, azonosíthatóan megjelölt vérvételi csövet és az
aláírt jegyzőkönyvet átadja a kutya tulajdonosának.
3. A mintákat a tulajdonos a kísérő nyomtatvánnyal együtt el kell, hogy juttassa az alábbi címre:
NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, Genetikai Laboratórium, 1143. Budapest, Tábornok u. 02
A Laboratórium az ISAG standard alapján kiállított DNS kártyákat tudja elfogadni, amennyiben a
szülő/ szülők DNS vizsgálata már más laboratóriumban megtörtént.
Külföldi fedeztetés esetén a kantól DNS kártyára van szükség, ennek hiányában saját költségen
lehetőség van Laboratóriumban a DNS vizsgálat elvégzésére.
A szülőktől (kan, szuka) a DNS elvégzése, alvadásban gátolt vérminta (EDTA, Heparin) szükséges.
A vizsgálathoz. Kb. 5 ml vér levétele szükséges. A mintavétel után a vércsövet többször át kell
forgatni!
Az állatorvosnak a mintavétel során feltétlenül szükséges megtennie:
- vérvételkor a chip leolvasásával azonosítja az egyedet,
- aláírásával, valamint a bélyegzőlenyomattal hitelesíti a mintavételt,
- a vércsőre rá kell ragasztani a chipszámot (eredeti matrica), vagy rá kell írni olvashatóan,
pontosan! (15 karakter) /Későbbi azonosítás érdekében!/
A mintavételt a kutya életében egyszer kell megtenni!
A vérvételt célszerű a kutya kötelező csípőízületi diszpláziaszűrésekor elvégezni.
További plusz teendő a vérvétel kapcsán!
Kuvasz géntérképének felállítása, valamint kutatási célból kérjük a plusz vérmintát, valamint
a kisérő dokumentumokat megküldeni. /HKE Tenyésztési Program, 9. Számú Melléklet/
FIGYELEM! Vérminta beküldése a Haszonállat Génmegőrzési Központ-Genetikai csoportja
részére!
H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
Kutatási célú biológiai mintagyűjtésének technikai útmutatója.
A Haszonállat Génmegőrzési Központ, kutatási céllal gyűjt biológiai mintákat a magyar kutyafajták
tenyészegyedeitől.
A minta jellege: alvadásban gátolt (EDTA) vérminta mindkét szülőtől, min. 5-5 ml.
Mintavevő, kizárólag az állatorvos!
Minta megjelölése: Chip szám, felragasztott szelvény vagy felírt 15 tagú szám.

Küldés postai úton a fent címre!
A vérmintához csatolandó!
- Származási igazolás jól olvasható fénymásolata-mindkét szülőtől.
- Tenyészszemle fénymásolata-mindkét szülőtől. (a tervezett genetikai vizsgálatok egy részéhez
szükséges a mintát adó egyed fenotípusos leírása)
- A tenyésztő és a mintavevő állatorvos által aláírt mintakísérő lap, amely a HKE honlapjáról
letölthető www.hunniakuvasz.hu. HKE Tenyésztési Program 9. Számú Melléklet, „Letöltések”
résznél.
A kölykök DNS vizsgálatának az elvégzése szájnyálkahártya kaparékból.
1. A kölykök megszületése után a tenyésztő online alombejelentő lapot állít ki „Alombejelentő a 14.
napig.” (1. Számú Melléklet, letölthető: www.hunniakuvasz.hu ) és azt eljuttatja az Egyesület
székhelyére.
2. A HKE székhelyéről a szükséges mintavételi tampont tartalmazó dupla csöveket, az
„Alombejelentő a 14. napig.” (1. Számú Melléklet) megérkezését követően a tenyésztő részére, a
megadott címre, postai úton megküldjük.
3. A kölykök DNS vizsgálatának az elvégzése szájnyálkahártya kaparékból történik. A mintavételt a
kutya chipszámának ellenőrzésével az állatorvos végezheti, illetve a tenyésztésvezető, vagy a HKE
által megnevezett tenyésztési felügyelő, aki aláírásával és esetleg pecséttel is hitelesíti a mintavételt.
A DNS mintát célszerű a chip behelyezésével egyidőben levenni!
A szájnyálkahártya kaparék gyűjtése a mintavételi tamponnal történik, az alábbiak szerint:
a.) Nyissa ki a kutya száját és mindkét oldalon 8-10-szer, körkörös mozdulattal, a nyelet forgatva
dörzsölje meg a tamponnal, a szájüreg belső felületét, (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán) addig
amig a tampon kissé rózsaszínűvé válik.
b.) Majd 10-15 másodpercig szárítsa a mintavételi eszközt.
c.) A tampont helyezze vissza a tampontároló műanyagba, majd ragassza rá az adott kutya chip
számát.
d.) Kutyánként két tamponra van szükség!
FONTOS! A kölyök a mintavétel előtt már legalább fél órával ne szopjon, ne egyen! Más eredetű
DNS kerülhet a szájba és az a minta vizsgálatát zavarja!
4. A mintavétel előtt le kell tölteni, számítógépen kitölteni és kinyomtatni a HKE honlapján
elérhető, letölthető „Vizsgálatkérő Lapot”. A mintát/mintákat a „Vizsgálatkérő Lap” kísérőirattal
kell beküldeni.
Figyelem! Értelemszerűen a gazdasági szervezetre és fizetésre vonatkozó rovatokat nem kell
kitölteni, mert a vizsgálatot a NÉBIH állami költségvetési támogatásból finanszírozza, így a
tenyésztő számára ingyenes! Az eb tulajdonosa a kötelezettségvállaló helyén írja alá, azt átjavítva=
az eb tulajdonosa.
Elektronikus úton történő küldés: /Az elektronikus elküldés kétféleképpen lehetséges/
a.) - A „Vizsgálatkérő Lap” letöltése és kitöltése után a „beküldés e-mailben” gombra kattintva
kiválaszthatja a beküldéshez használni kívánt postafiókot, majd elküldheti az e-mailt.
b.) A tenyésztő a PDF file mentése után csatolhatja, és megküldheti, a „Vizsgálatkérő Lapot” a
következő e-mail címre: ebszarmazasellenorzes@nebih.gov.hu

A kitöltés és elektronikus elküldés után, kérjük a kitöltött PDF dokumentumot nyomtassa ki, a
kérelmező/kötelezettség vállaló írja alá és csatolja a mintákhoz. /Akinek nincs lehetősége a
„Vizsgálatkérő Lapot” elektronikus úton kitölteni megteheti hagyományos formában is./
A „Vizsgálatkérő Lapon” a HKE székhely e-mail címét: iroda@hunniakuvasz.org kérjük feltüntetni,
mivel a NÉBIH a HKE székhelyre küldi meg az eredményt. A törzskönyvezést csak a NÉBIH-től a
HKE székhelyre megérkezett DNS vizsgálati eredmények birtokában tudjuk megkezdeni.
A „Vizsgálatkérő Lapot” a mintákhoz (nyálkahártya-dörzsölék) kell mellékelni és postai úton
(ajánlott levélben) az alábbi címre kell küldeni:
NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, Genetikai Laboratórium, 1143. Budapest, Tábornok u. 02.
FIGYELEM!
A kisérő okmányokat kérjük olvashatóan (géppel, vagy nyomtatott nagybetűvel) kitölteni! A
vizsgálatot a NÉBIH költségvetési forrás felhasználásával vizsgálja, így a tenyésztő számára
ingyenes.
Amennyiben a vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a mintavétel sikertelen, újabb mintavételt
kell csinálni adott kölyökről. Felhívjuk figyelmüket, hogy az első ismételt vizsgálat ingyenes, de a
2. ismételt vizsgálat költségét a tenyésztőnek kell viselnie, ezért számára a vizsgálat díja
kiszámlázásra kerül.
A NÉBIH vizsgálat eredményét az Elismert Tenyésztőszervezet számára küldi meg.
Abban az esetben, ha a DNS alapú származásellenőrzés eredménye megegyezik a dokumentumon
szereplő adatokkal az Egyesület a törzskönyvezést elvégzi és a származási igazolásokat 15 napon
belül kiállítja.
5. A „Vizsgálatkérő Lap” fénymásolatát, az „Alombejelentő jeggyel” /HKE Tenyésztési Program 7.
Számú Melléklet/ és az ahhoz a Tenyésztési Programban előírt csatolt dokumentumokkal együtt kell
megküldeni a HKE székhelyére.

