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Az MTTE minden a tagok közé tenyésztőként jelentkezett személynek felajánlja a lehetőséget, hogy regisztráltathassa a tenyész

egyedi nevét. Az Egyesület regisztrálja az egyedi azonosítót és az esetleges utótagot is, mint például süntanya, sünkuckó, sünodú, 

sünfarm stb. Ezeket az utótagokat azonban törzskönyvezéskor a félreértések és „ki létezett előbb” viták elkerülése végett már

használjuk. A kölyök törzskönyvére csak az egyedi tenyészet azonosító és a kölyök neve kerül.

 

Egy fantom példán szemléltetve így néz ki a törzskönyvezés.

MTTE által regisztrált tenyészet név: Mezőhegyi Törpesün Sünfarm

A kölyök törzskönyvén szereplő név: Mezőhegyi 

 

Amennyiben a tenyésztő olyan nevet kíván regisztráltatni, mely már foglalt, erre felhívja az újonnan regisztráltatni kívánó f

figyelmét és felkéri, válasszon másik kennel nevet.

Amennyiben olyan sün kerül az MTTE tag tenyésztőhöz, melynek kennel

(és a sün nem a regisztrált tenyészetből származik), egyedi megjelölést kap a sün az MTTE által kiállított törzskönyvön.
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Az MTTE minden a tagok közé tenyésztőként jelentkezett személynek felajánlja a lehetőséget, hogy regisztráltathassa a tenyész

Egyesület regisztrálja az egyedi azonosítót és az esetleges utótagot is, mint például süntanya, sünkuckó, sünodú, 

sünfarm stb. Ezeket az utótagokat azonban törzskönyvezéskor a félreértések és „ki létezett előbb” viták elkerülése végett már

A kölyök törzskönyvére csak az egyedi tenyészet azonosító és a kölyök neve kerül.  

Egy fantom példán szemléltetve így néz ki a törzskönyvezés.  

MTTE által regisztrált tenyészet név: Mezőhegyi Törpesün Sünfarm 

A kölyök törzskönyvén szereplő név: Mezőhegyi Annuska 

Amennyiben a tenyésztő olyan nevet kíván regisztráltatni, mely már foglalt, erre felhívja az újonnan regisztráltatni kívánó f

figyelmét és felkéri, válasszon másik kennel nevet. 

Amennyiben olyan sün kerül az MTTE tag tenyésztőhöz, melynek kennel neve megegyezik egy, már regisztrált tenyészet nevével 

(és a sün nem a regisztrált tenyészetből származik), egyedi megjelölést kap a sün az MTTE által kiállított törzskönyvön.
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