
4.9. Kennel nevek, kennel-név védelem 
 

4.9.1 A kennel név a kutya „családneve”, tenyészetének neve. Minden kennel 
névnek írott és kiejtett formában különböznie kell már védett kennel nevektől. Ezt a 
tenyésztők a tenyészetek megkülönböztetésére kapják, és az összes, a 
tenyészethez tartozó egyedet, illetve fajtát, ezzel a tenyészet-névvel kell 
törzskönyveztetni. A kennel név nem átruházható. Kivéve öröklés és a családtagok 
közötti átruházást.  
A kennel nevet nem lehet megváltoztatni, illetve újabbat kiváltani. Ugyan azt a kennel 
nevet a tenyésztő halála után, az utolsó alomtól számított 10 év elteltével lehet 
ismételten engedélyezni. Az importált egyedek nevét a saját kennel névhez csatolni 
szigorúan tilos. A kennel nevek szigorúan személyesek. Ugyanúgy tilos egy kutya 
keresztneve után más kennel nevét csatolni. ( of, from, by, at, in etc.)  
 
A kennel nevet a „Kennelnév kérelem” formanyomtatványon a Kinológiai 
Szövetségnél (MEOESZ)kell igényelni. A kennel név igénylésekor 3 variációt kell 
megadni. Az Kinológiai Szövetség gondoskodik a kennel név kérelem FCI felé való 
továbbításáról, minek során nemzetközileg védettséget kap az engedélyezett kennel-
név.  
A kennel létesítmény helységváltoztatása esetén a tenyésztőnek közölnie kell az új 
címet a Magyar Chow Chow Klubbal.  
Olyan tenyészszukák esetében, amelyek több személy tulajdonában vannak és 
tulajdonosaik különböző FCI tagországokhoz tartoznak, szerződéses szabályozást 
kell felmutatniuk a kennel névről és a tulajdonjogról.  
Kennel első megtekintését egy megbízott tenyésztési felügyelő végzi.  
 

4.10. Alomellenőrzés és származás ellenőrzés 
 

A M.C.C.K. fenntartja a jogot, hogy bármelyik bejelentett almot ellenőrizze. Új 
tenyésztőnél, illetve abban az esetben, ha felmerül a gyanú arra vonatkozóan, hogy 
a tenyészszukát és szaporulatát nem a mindenkori hatályos állatvédelmi törvény 
rendelkezései szerint tartják, esetleg az alomról leadott dokumentumok nem igazak, 
(véletlenül vagy készakarva) a tenyésztés vezető elrendeli az alomellenőrzést. Az 
alomellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.  
Az alomellenőrzést a tenyésztésvezető vagy megbízottja végzi. Az alomellenőr a 

kiskutyák első oltása és a chip behelyezése után megy almot ellenőrizni. 

Az alomellenőrzést elvégezni csak az alábbi feltételek megléte esetén szabad:  
-a kiskutyákat az anyával együtt kell bemutatni, amitől csak akkor lehet 

eltekinteni, ha az anyakutya elfogadható okból nem tud jelen lenni (pld. elpusztult)  
-a kiskutyák születését a szuka tulajdonosa/tartója alombejelentő elküldésével 

bejelentette,  
-a kiskutyák mikrochip-je az alomellenőr által leolvasható, 
  

a kétes apaságú kiskutyák pontos származását DNS vizsgálattal kell megállapítani.  
az alomellenőr megvizsgálja a kiskutyák fajtajellegét, fejlettségét, korra jellemző 
testsúlyát, higiéniai körülményeit  
a tartás körülményeit, a szocializáltság állapotát, az anya állapotát, azonosítja az 
anyát, ellenőrzi hogy császármetszés nem történt-e.  



a kiskutyák rendszeres féreghajtását és oltását kamarai engedéllyel rendelkező 
állatorvos igazolásával kell igazolni. A kiskutyákkal együtt egyszer az anyát is 
féreghajtásban kell részesíteni, amit szintén állatorvossal igazoltatni kell.  
 
az alomellenőrzés megtörténtét az ellenőr jegyzőkönyvben rögzíti. Az 
alomellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát - a tenyésztő és saját maga aláírásával 
együtt - megküldi a tenyésztésvezetőnek.  
 
Ha egy tenyésztőnél két vagy több szukától, kevesebb mint 14 napos különbséggel 
születik két vagy több alom, akkor az almokat egyenként születés után 24 órán belül 
az Egyesületnek azonnal jelenteni kell, az almokat ellenőrzi a kijelölt tenyésztési 
felügyelő. Ellenőrzi a kiskutyák létszámát, nemét és az anyák elhelyezését. 
  
Ha a kiskutyák származását illetően kétség merül fel, akkor a tenyésztési vezető 
elrendelheti DNS vizsgálatot amit a M.C.C.K. fizet, ha a tenyésztő igaza bizonyosodik 
be. Ha a DNS vizsgálat alapján a tenyésztő részéről valótlanságok derülnek ki, akkor 
a vizsgálat díját meg kell fizetnie a M.C.C.K.-nak.  
A kiskutyák csak a származás tisztázása és szükség esetén a tenyésztő által 
fizetendő vizsgálati díj befizetése után törzskönyvezhetők.  
 

Az alomellenőr nem hoz tenyésztési döntéseket, hanem felméri a látottakat és 

észleléseit rögzíti. A tenyésztésvezetőhöz közvetíti döntéshozatal céljából. 

Kérdéses esetben mind az alomellenőr, mind a tenyésztésvezető kérhet még 

igazolásokat, például állatorvosi vizsgálatot. 


