HUNGÁRIA KOMONDOR KLUB TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA
1./ A tenyésszemle célja az ebek tenyészthetőségének megállapítása és a tenyésztésre nem
kívánatos egyedek kiszűrése.
2./ Tenyésszemlére a tenyésztő szervezet által kiadott FCI törzskönyvvel (származási lappal)
rendelkező, jelöléssel ellátott, azonosítható ebek vezethetők fel. Tenyésszemlére a nevezés a
helyszínen történik, a bemutatandó egyed eredeti származási lapjával, oltási igazolvánnyal. A
bírálatot csak a tulajdonos kérheti.
3./ Tenyésszemlét a Hungária Komondor Klub (továbbiakban HKK) rendezhet, valamint a HKK.
hozzájárulásával és együttműködésével más szervezetek is, de csak a HKK. által meghatározott
bírók bírálhatnak.
4./ Tenyésszemlére 12 hónapos kort betöltött ebek vezethetők fel.
5./ A tenyésszemle bírálati lapot a szakbírók, a tulajdonos és DNS mintavevő orvos hitelesítik,
illetőleg az előzőleg leadott eredeti származási lapon igazolják az elért eredményt. A
Fajtagondozó szervezet által biztosított bírálati lapot minden szervezet köteles használni, más
bírálati lapon felvezetett eredmény nem elfogadható. A Tenyésszemle bírálati lapon szereplő
összes adat és paraméter felvétele kötelező. A minőségi tulajdonságok megítélése mellett a
Viselkedési Teszt és a DNS mintavétel is a Tenyésszemle nélkülözhetetlen része, ezek elvégzése
nélkül Tenyészthető minősítést kiadni nem megengedett.
6./ A bíró köteles a törzskönyv (származási lap) visszavonására javaslatot tenni a tenyésztő
szervezetnek, a származási lap egyidejű megküldésével, ha a tenyésszemlén bírált egyedről
egyértelműen megállapítható, hogy nem fajtatiszta. A javaslatot a bírónak kellőképpen indokolnia
kell.
7./ A tenyésszemle egy éven belül nem ismételhető meg.
8./ Tenyésszemlén kiadható minősítések:
Tenyésztésre javasolt: a minősítés kiadható annak az egyednek, amely a Tenyészthető minősítés
előírásainak megfelel, és 2 különböző alomból legalább összesen 3 tenyészthető utódot mutat fel.
A minősítendő egyedet a minősítésért be kell mutatni, az utódok minősítéseit azonban elegendő
csak a bírálati lapokkal igazolni. A Tenyésztésre javasolt minősítés csak abban az esetben adható
ki amennyiben a bírált egyed rendelkezik normál (HD-A), majdnem normál (HD-B) vagy enyhe
(HD-C) minősítésű csípőízületi diszplázia szűrési eredménnyel.
A minősítést kizárólag a HKK által szervezett tenyésszemlén lehet megszerezni.
Tenyészthető: a tenyésszemlén bemutatott egyed a Standard, valamint a HKK. által kiadott
magyarázat, valamint a Tenyésztési Szabályzat előírásainak megfelelő.

Tenyésztésre nem alkalmas: azaz egyed, amely a tenyésszemlén bemutatva a Standard, és a
HKK. által kiadott magyarázat, a Tenyésszemle Szabályzat, valamint a Tenyésztési Szabályzat
előírásainak nem felel meg.
Tenyésztésre ideiglenesen nem alkalmas: a felsorolt szabályozók előírásai szerinti hibát nem
hordoz, azonban a bemutatott egyed jelen állapotában nem ítélhető meg (pl. kondíció,
idegrendszer, egészségi állapot stb.) úgy, hogy az egészséges egyedek felnevelésére alkalmas-e.
Ebben az esetben a tenyésszemle megismételhető egy éven belül.

Záradék: Azok az egyedek, amelyek az FCI, MEOE, Hungária Komondor Klub által
támasztott feltételeknek nem felelnek meg, a MEOE. felülbélyegzésen felül a HKK. által
biztosított
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ELŐÍRÁSOKNAK NEM FELELT MEG” felülbélyegzéssel ellátott származási lapot
kapnak, különös tekintettel arra, hogy magyar fajtáról, nemzeti kincsről, Hungaricum-ról
lévén szó.

