TENYÉSZTÉSI PROGRAM
A
CHOW CHOW FAJTÁRA
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Megnevezés:

Magyar Chow Chow Klub

Rövidített neve:

M.C.C.K.

Székhelye:

Tatabánya Alkotmány út 61.

A Magyar Chow Chow Klub 2002. február 17-én alakult. (továbbiakban: M.C.C.K.)
Alapszabályának általános rendelkezéseiben elfogadja az FCI által elismert mindenkori
magyarországi csúcsszervezetet. Az FCI alap és működési szabályzata előírásainak
megfelelően csatlakozhat bel- és külföldi kynológiai szervezetekhez.
Célja, hogy a 98/2013 (X.24.) VM rendelet szerint elismert ebtenyésztő szervezetként
működjön, egészséges és a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező
törzskönyvezett eb állomány kialakítása és szinten tartása.

Tenyésztési Bizottság:
A Tenyésztési Bizottság tagjai: Tenyésztés Vezető
A Klub tagjai közül 2 fő (tenyésztési felügyelők)
A Klub elnöke

Tenyésztési Vezető:
dr. Kovács-Kozák Réka Erzsébet (szül: Kovács Réka Erzsébet)
Iskolai végzettsége: Állatorvos doktor,Kisállatgyógyász szakállatorvos

A Tenyésztésvezetőt és a Tenyésztési Bizottság tagjait az Elnökség nevezi ki határozatlan
időre.
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I.

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT
1. A fajta leírása.
CHOW CHOW
A fajta leírása 27.01.2011/EN
FCI-Standard N˚ 205

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library

Eredet:

Kína

Patronáló:

Nagy-Britannia

Érvényes Standard megjelenésének dátuma:

2010.10.13.

Használhatóság:

őrző, társ

FCI-besorolása:

5. fajtacsoport: Spitzek és ősi típusúak,
5. szekció: Ázsiai spitzek és rokon fajták.
Munkavizsga nélkül.
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Rövid történeti áttekintés:
A chow chow eredete Kínához kötődik, ahol őrzőkutyaként tartották, valamint vadászatra is
használták. A chow chow 2000 éve ismert fajta Kínában, rokonságban áll az északi típusú
spitzekkel és némiképpen a masztiffal. Kína „zárt ajtó” politikája miatt a világ többi részén nem
jelentek meg a chow chow-k egészen az 1800-as évekig. Angliába valamikor XVIII. sz. vége
felé került, és nem keltett érdeklődést egészen az 1920-as évekig, amikor is az első
példányokat bemutatták a Crufts-on 1925-ben.
Általános megjelenés:
Élénk, kompakt, háta röviden csatolt és lényegét tekintve jól kiegyensúlyozott, megjelenése
oroszlános, büszke és méltóságteljes a tartása, feszes testfelépítésű, farkát szorosan a hátán
hordja. Mindig képesnek kell lennie a szabad mozgásra, és soha nem lehet olyan mennyiségű
szőrzete, mely aktivitását akadályozza, vagy meleg időben szenvedést okoz neki.
Jellegzetessége a kékes-fekete nyelv.
Fontos arányok: A martól a könyökig mért távolság egyenlő a könyöktől a földig mért
távolsággal.
Viselkedése és jelleme: Nyugodt kutya, jó őrző. Független, hűséges, ugyanakkor tartózkodó.
Fej:
Koponya rész:
Fejtető: Széles, lapos.
Stop:

Nem hangsúlyos.

Arcorri rész:
Orr:

Nagy és széles minden esetben, fekete színű (kivéve: a krém és a

majdnem fehér kutyánál, ahol a világosabb színezetű orr megengedett, valamint a kék és fahéj
színeknél a szőr színével azonos lehet) de a fekete a kívánatos minden esetben.
Fang:

Mérsékelten hosszú, a szemektől a fang végéig széles (nem

elhegyesedő, mint a rókáé). A szemek alatt jól kitöltött.
Ajkak:

Ideális az egyöntetűen fekete száj, beleértve a szájpadlást és a

pofát, kékesfekete nyelvvel. Némileg halványabb szín megengedett a kék és fahéj változatok
ínyén, még halványabb lehet a krém és fehér színűeknél.
Álkapocs / fogazat:

A fogak erősek és egyenletesek, az álkapocs erős, tökéletes
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szabályos és teljes ollós harapással. Azaz a felső fogsor szorosan elé zár az alsónak, és a
fogak az álkapocsra merőlegesen állnak.
Szemek:

Sötét ovális formájú mandulavágású, közepesen nagy és arányos.

A kék és fahéj színű kutyáknál a szőrzet színével egyező szemszín megengedett. Tiszta,
entrópiumtól mentes szemet nem lehet csak a mérete miatt kevésbé értékelni.
Fülek:

Kicsi, vaskos, csúcsainál enyhén kerekített, mereven felfelé álló,

enyhén egymás felé dőlő, egymástól távol álló, előre a szemek felé irányuló. Ez eredményezi
az ennél a fajtánál jellegzetes, mogorva kifejezést (scowl). Ezt a kifejezést azonban sosem
szabad laza, redőket képező fejbőrrel elérni.
Nyak:

Erős, telt, nem rövid, enyhén ívelt és jól illeszkedik a vállakhoz.

Kellően hosszú legyen ahhoz, hogy a fejet büszkén a test felső vonala felett tartsa.
Test:
Hát:

Rövid, egyenes, nem lejt és erős.

Lágyék:

Erőteljes.

Mellkas:

Széles és mély. A bordák jól íveltek, de nem hordósak.

Farok:

Magasan tűzött, a hátra simuló.

Végtagok:
Mellsőrész:
Vállak:

Izmosak és ferdén fekvőek.

Könyök:

A martól és a talajtól mért távolságuk azonos.

Mellső láb:

tökéletesen egyenes, megfelelően erős csontozattal.

Mellső mancs:

Kicsi, kerek, macskamancs, az ujjhegyeken támaszkodik.

Hátsórész:
Általános megjelenés:

Oldalnézetben a láb közvetlenül a csípőízület alatt helyezkedik el.

Comb:

Jól fejlett.

Térd:

Csak enyhén hajlított.

Lábszár:

Jól fejlett.

Metatarsus (lábközép): A csánkok határozottan mélyen helyezkednek el. A csánkoktól
lefelé egyenes, sohasem előrecsukló
Hátsó mancs:

Kicsi, kerek, macskamancs, az ujjhegyeken támaszkodik.

Testtartás/Mozgás:

Viszonylag rövid léptű, a hátsó lábakat nem emeli magasra, mintha
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súrolná a talajt, ez oldalnézetben ingaszerű járást eredményez. Összetéveszthetetlen
rövidléptű járása lehetővé teszi a szabad mozgást - mely sohasem nehézkes, csoszogó - és
a kiváló állóképességet. Mellső és hátsó lábai egymással párhuzamosan mozognak és mindig
egyenesen előre haladnak. A kutyáknak mindig könnyedén, szabadon kell mozogniuk, nem
kelthetik a kimerültség látszatát.
Szőrzet:
Lehet hosszú, vagy rövid.
Hosszú:

tömött, dús, egyenes, sűrű és elálló, de nem túlzottan hosszú. A

fedőszőr durvább, puha, gyapjas aljszőrzettel. Különösen vastag a nyak körül ahol gallért,
sörényt képez és a combok hátsó részén jól kialakult „nadrágot”.
Rövid:

A szőrzet rövid, sűrű, egyenes, elálló, nem lapul a testhez és

állagában plüss-szerű.

Mindenféle kurtítása a szőrzetnek, mely megváltoztatja a kutya természetes
körvonalát vagy megjelenését, büntetendő, kivételt képez a mancsok szőrzete,
melynek igazítása megengedett.
Szín:

Egyszínű fekete, vörös, kék, fahéj, krém vagy fehér. Gyakran

árnyalt, de sohasem foltos, vagy tarka. A farok alsó része és a nadrágrész gyakran világosabb
színű.
Méret:
Marnál mért magasság: Kan: 48-56 cm, szuka: 46-51 cm
Hibák:

Minden eltérést az előbb leirt pontokhoz viszonyítva hibának kell

tekinteni, ennek értékelése a hibák nagyságrendjétől függ, valamint a kutya egészségére és
közérzetére gyakorolt hatásától.

Kizáró hibák:

Agresszív vagy túlzottan félénk. Minden kutya, mely

világosan mutatja a fizikai vagy viselkedési abnormalitást, kizárandó.
Megjegyzés:

A kanoknál két láthatóan jól fejlett herének kell lennie, melyek a

herezacskóban tökéletesen helyezkednek el.
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2. A Tenyésztés célja:
Az Egyesület célja, hogy a magyarországi állomány a főképpen társként, kedvtelésből tartott
fajta, azonos elvek alapján történő, szabályozott, ellenőrizhető tenyésztés során született, a
fajtagazda ország és az FCI standardjában foglaltakhoz legjobban közelítő, egészséges,
örökletes betegségektől mentes fajtatiszta egyedekből tevődjön össze.
2.1. Tenyésztés módszere: Fajtatiszta tenyésztés.
2.1.1

Idegen párosítás

A párosítandó egyedek között a negyedik nemzedékig visszamenőleg semmiféle rokonság
nem mutatható ki.
2.1.2

Beltenyésztés (rokon és vonaltenyésztés)

A párosítandó egyedek között négy nemzedékre visszamenően egy vagy több közös ős
mutatható ki.
2.1.3

Vonaltenyésztés

Általában kiváló apaállatokat keresztezünk vissza meghatározott rendszerességgel rokon
leszármazottaira.
Cél: Kiváló tulajdonságok rögzítése és megőrzése az utódokban. Minél jobb jegyekkel és
minél nagyobb átörökítő képességgel rendelkezik a vonalalapító apaállat annál inkább
érdemes vele vonaltenyésztést végezni.
2.1.4

Szoros rokontenyésztés

Apa - lánya, anya - fiú utódai.
Ez a tenyésztési eljárás a Tenyésztési Bizottság engedélyéhez kötött.
Szabad alkalmazására nincs lehetőség, mert a szoros rokonpárosítással olyan rejtett genetikai
terheltségek is megmutatkozhatnak melyek az adott populációban ismeretlenek, és amelyekre
a tenyésztő nem is gondol. Ezért az ilyen eljárással párosítandó egyedek szigorú, és mindenre
kiterjedő vizsgálata szükséges.
Cél: Küllem és jellem szempontjából nagymértékben rögzíteni lehessen a kívánatos
tulajdonságokat.
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A tenyésztési eljárások összességét egészíti ki a tenyésztés módszerének eszköztára, mely
az alábbiakból tevődik össze:
Küllemi teljesítmény lemérése - Egyesületi kiállítás

2.1.5

Elsősorban szakmai szempontok alapján kialakított nemzetközi színvonalú küllembírálati
rendszer

bevezetése.

Célja

az

Egyesületi

kiállításon

résztvevő

egyedek

küllemi

teljesítményének lemérése, a különböző küllembírálati minősítések alapján történő
besorolása, ill. szelekciója.

A

2.1.6

Belső értékmérő tulajdonságok, illetve tenyészteljesítmény lemérése.

standard

adó

országbeli

teljesítményvizsgáló

módszeren

alapuló

rendezvények

(tenyészszemlék) kialakítása, bevezetése, kötelezővé tétele. Kizárólag szigorú szakmai
szempontok alapján az állomány felmérése, besorolása, szelekciója. Tenyészteljesítmény
lemérése - utódellenőrzés kérdése. A tenyészszemlén kerül sor az előzőleg tenyésztésbe vett
egyedek utódai alapján történő besorolására, minősítésére.
2.1.7

Információs rendszer

A rendszer működtetését törzskönyvvezető és az asszisztens végzi. Számítógépes
adatfeldolgozást, nyilvántartást jelent. Számon tartja a fajta tenyésztőit, tartóit, illetve ezek
adatait. Az egyedek küllemi jellemzőit, tenyészérték szerinti tagozódását, így felmérhető az
állomány pillanatnyi helyzete, fejlődése. Ezen hiteles adatok révén segítséget nyújt a fajta
tenyésztőinek, tartóinak a tenyésztői munkában, megkönnyíti a megfelelő tenyészpartner
kiválasztását (pl.: fedezőkan nyilvántartás).
2.1.8

Szabályok és előírások összessége

A megalkotott szabályzat és előírás-gyűjtemény a benne foglaltakkal biztosítja a minőségi
kutyatenyésztés kialakulását, végrehajtását.
2.2. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok „1998. évi XXVIII.
törvény Az állat tartásának általános szabályai” szerint
A minőségi tenyésztés elengedhetetlen feltétele a jó tartási körülmények megteremtése. A
Chow Chow tartásánál az elsődlegesen figyelembe veendő szempont az, hogy a Chow Chow
erősen igényli gazdája közelségét, szeretne vele állandó kontaktusban lenni. Legideálisabb
számukra, ha a kertben szabadon, együtt falkában élhetnek. Ha a tenyészkutyák tartása csak
egy a kutyatenyésztés céljára készült gazdasági épületben, udvaron, nyitott, vagy részben

8

nyitott kennelekben lehetséges, akkor biztosítani kell a kutyák számára a megfelelő közelséget
és rálátást gazdájuk életterére (a ház, utcai bejárat).
A kutyák számára biztosítani kell a különböző életkornak megfelelő táplálást, mozgást, orvosi
ellátást, valamint szükség esetén a biztonságos elzárás lehetőségét. A Chow Chow kutyákat
tilos ketrecben, vagy huzamosabb ideig, mint amennyi feltétlenül szükséges, szállítódobozban
tartani. A kennelek legyenek huzatmentesek és jól árnyékoltak (különösen a nyári hőségre
való tekintettel), higiénikusak (a padlózat legyen vízsugárral mosható), méretük 1 vagy 2 kutya
elhelyezésére legalább 2m x 4m, 1/3 részben fedett vagy árnyékolt. A Chow Chowk különösen
fiatal korban, nehezen tűrik a kennelben tartást. Viselkedésük megváltozhat, depresszióssá,
vagy

ellenkezőleg

bizalmatlanná,

agresszívvé

válhatnak.

A

terület

biztonságos

körülkerítéséről gondoskodni kell.
A kutyának biztosítani kell a napi min. 2 óra szabad mozgást, láncon tartásuk TILOS! A szuka
számára szülő-, és kölyöknevelő helyiséget kell kialakítani. A helyiség legyen huzatmentes,
könnyen takarítható, fertőtleníthető és fűthető. A kölykök fölé az első 2 hétben infralámpa
felszerelése ajánlott.

3. Minősítési rendszer
A minősítési rendszer kialakításában a fenotipus megítélése mellett kiemelt fontosságú az
egészségügyi szűrések eredményeinek beemelése, valamint, lehetőség szerint a genotípust
objektívan meghatározható eredmények megjelenítése is, értékmérő inputként. Ezért az
alábbi minősítési pontrendszert alkalmazzuk a tenyészegyedek minősítésére és osztályba
sorolására (3.1 fejezet).
3.1. Az osztályba sorolás alapvető feltétele a tenyészszemlén a tenyészthető
minősítés megszerzése.
Minősítési rendszernél figyelembe vett szempontok:
3.1.1 Fenotipus megitélése
a. tenyészszemle eredmény

- maximális elérhető pontszám:

30

- maximális elérhető pontszám:

20

a. származás vizsgálat

- maximális elérhető pontszám:

15

b. utódellenőrzés

- maximális elérhető pontszám:

15

b.

saját kiállítási eredmény

3.1.2 Genotípus megitélése
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3.1.3 Szűrővizsgálatok eredményei
a. HD szűrés

- maximális elérhető pontszám:

10

b. ED szűrés

- maximális elérhető pontszám:

5

c. Szemészeti szűrés

- maximális elérhető pontszám:

5

Maximálisan elérhető összes pontszám:

100

3.1.1 a.) Tenyészszemle eredmény:
A

tenyészszemlén

nem

tenyészthető,

egyszeri

alkalommal

tenyésztésbe

vehető,

tenyészthető, tenyésztésre javasolt és „tenyészszemlézett” minősítések kerülnek kiadásra. A
tenyészszemle szabályzat a tenyésztési program része.
Tenyésztésre javasolt minősítés:

30 pont

Csak abban az esetben kaphatja egy kutya, ha a küllem megítélése legalább 75% (200 pontból
150 pont) mellett a kutya legalább HD-B (majdnem mentes) és ED-1/1 szűrési eredménnyel
rendelkezik, valamint entrópium és az ektrópium hiánya szemészeti igazolása van.
Tenyészthető minősítés:

25 pont

Abban az esetben kaphatja egy kutya, ha a küllem megítélése legalább 60% (200 pontból 120
pont) mellett a kutya legalább HD-B szűrési eredménnyel rendelkezik.
Tenyészthető minősítés:

20 pont

Abban az esetben kaphatja egy kutya, ha a küllem megítélése legalább 50% (200pontból 100
pont) mellett a kutya HD-C szűrési eredménnyel rendelkezik.
Tenyészthető egyszeri alkalommal:

0 pont

Pontozási elvek és szempontok leírása a TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT 1.6.1 pontjában
3.1.1 b.) Saját kiállítási eredmény:
Európagyőztes, Világgyőztes, Interchampion, Multichampion, Crufts-győztes

20 pont

Nemzetichampion

15pont

CACIB vagy.KLGY

5 pont

Juniorchampion

10 pont

Fajtagyőztes

5 pont

10

Derbygyőztes

4 pont

FKLGY

4 pont

Res.CACIB

4 pont

BIS

10 pont

HPJ vagy CAC

3 pont

Res. BIS

8 pont

Kitűnő

2 pont

BOD

8 pont

Nagyon jó

1 pont

BOG

6 pont

Res.BOG

4 pont

Pontozásba beszámító kiállítások: FCI tagországokban FCI kiállításokon elért eredmények,
nem FCI tagországokban az FCI által elismert eredmények. A pontozás során csak egy
eredmény / a legmagasabb / vehető figyelembe.
Magyarországon rendezett kiállítások eredményei közül az vehető figyelembe, amelyeken a
M.C.C.K által elismert küllembírók valamelyike bírált.
3.1.2 a.) Származási vizsgálat eredmény:
a felmenőkre és oldalági rokonokra vonatkozik / 4 generációra vizsgálva /. Felmenők: szülők,
nagyszülők, dédszülők. Oldalági rokonok: testvérek, féltestvérek.
Kiváló származás:

10 CH ős-

15 pont

8 CH ős-

12 pont

Jó származás:

6 CH ős

10 pont

Közepes származás

4 CH ős

8 pont

Közömbös származás:

2 CH ős

5 pont

Rossz származás:

0 CH ős

0 pont

Nagyon jó származás:

1 db Világ- vagy Európagyőztes ős vagy Crufts-győztes ős

= 2 CH

Az ősök később megszerzett eredményeit utólag igazolhatja a kérelmező.

11

3.1.2 b.) Utódellenőrzés eredmény:
3.1.2 b.) 1.

Kanok és szukák estében is almonként minimum 1 utód eredményének

bemutatása szükséges, amit az utód egyed a M.C.C.K. Egyesület kiállításán ért el 9 hónapos
kor után. A kan és a szuka utódoknak egyaránt „kitűnő” minősítést kell elérni!
5 pont
3.1.2 b.) 2.

Kanok és szukák estében is 2 különböző alomból minimum 1-1 utód

eredményének bemutatása szükséges, amit az utód egyedek a M.C.C.K. Egyesület kiállításán
értek el 9 hónapos kor után. A kan és a szuka utódoknak egyaránt „kitűnő” minősítést kell
elérni!
10 pont

3.1.2 b.) 3.

Kanok és szukák estében is 3 különböző alomból minimum 1-1 utód

eredményének bemutatása szükséges, amit az utód egyedek a M.C.C.K. Egyesület kiállításán
értek el 9 hónapos kor után. A kan és a szuka utódoknak egyaránt „kitűnő” minősítést kell
elérni!
15 pont
3.1.3 a.) HD Szűrővizsgálat eredményei:
A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie. A kutya törzskönyvét
be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed azonosságát ellenőrizni és
igazolni azt. A röntgenfelvételen annak azonosíthatóságának érdekében szerepelnie kell a
kutya azonosítási számának.
Az M.C.C.K. által elfogadott állatorvosoknál lehet a szűrést végeztetni, és az egyesület által
megjelölt bizottsággal értékeltetni.
Tenyészthetők:

HD-A „mentes”

10 pont

HD-B „majdnem mentes”

8 pont

HD-C „enyhe”

5 pont

minősítésű kutyák, az alább részletezett feltételekkel. (ld. a Tenyésztésbevétel szabályai c.
résznél)
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3.1.3 b) ED Szűrővizsgálat eredményei:
A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie.
A kutya törzskönyvét be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed
azonosságát ellenőrizni és igazolni azt. A röntgenfelvételen annak azonosíthatóságának
érdekében szerepelnie kell a kutya azonosítási számának.
A M.C.C.K. által elfogadott állatorvosoknál lehet a szűrést végeztetni.
.

ED-0 „mentes”

5 pont

ED-1 „majdnem mentes”

3 pont

ED-2 „enyhe”

1 pont

3.1.3 c) Szemészeti szűrővizsgálat eredményei:
A vizsgálat időpontjában a kutyának a 18 hónapos kort be kell töltenie.
A kutya törzskönyvét be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed
azonosságát ellenőrizni és igazolni azt. A szemvizsgálat eredményét igazoló orvosi
szakvélemény eljuttatása az Egyesülethez a tulajdonos felelőssége, ahol számítógépes
nyilvántartásba kerül és bevezetik a törzskönyvbe.
Pontozás:

az entrópium és az ektrópium hiánya

5 pont

3.2 A minősítési rendszer magyarázata:
Az osztályba sorolásnál az egyik szempont többletpontja nem használható a másik szempont
mínuszpontjának korrigálására. Minden egyes feltételt külön-külön teljesíteni kell. Minden
évben a kanokat és a szukákat osztályokba kell sorolni, a tenyésztők által igazolt eredmények
alapján. A lista nyilvános és mindenki számára hozzáférhető kell, hogy legyen. A minősítés
naptári évre vonatkozik. Import, illetve átmenetileg itt tartózkodó egyedekre is érvényesek a
szabályok.
Amennyiben az osztályba sorolás 3 fő szempontjának (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) bármelyikéből 0
pont az egyed teljesítménye, automatikusan harmadosztályba soroljuk. Az elért osztályból
visszaminősítés nem lehetséges.
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3.2.1 A tenyészegyedek osztályba sorolása:
Az osztályba sorolás természetesen csak olyan kutyáknál történhet, amelyek a tenyésztésből
nem zárattak ki. Az első, ill. a másodosztályba való sorolás eléréséhez az alábbi pontszámokat
kell teljesíteni.
Első osztályba sorolás feltételei:
3.1.1 Fenotipus megítélése:

> 35 pont

3.1.2 Genotípus megítélése:

> 22 pont

3.1.3 Szűrővizsgálatok eredményei:

= 20 pont

Másodosztályba sorolás feltételei:
3.1.1 Fenotipus megítélése:

> 27 pont

3.1.2 Genotípus megítélése:

> 8 pont

3.1.3 Szűrővizsgálatok eredményei:

> 10 pont

Harmadosztályba sorolás feltételei:
Az egyed rendelkezik legalább tenyészthető eredménnyel és a M.C.C.K. Minősítési
rendszerének 3.1.3. a) pontjában jelölt szűrővizsgálaton legalább HD-C eredményt ért el
Lebonyolítási rend: A dokumentumok másolatának bemutatása, melyek számítógépes
nyilvántartásba kerülnek és az eredményt regisztrálják a törzskönyvbe.

4.Tenyésztésbe vétel szabályai
A szabályzat kiterjed azon személyekre, akik a tenyésztést Magyarországon
végzik, függetlenül tagsági viszonyuktól, amennyiben a tenyésztés során a
kutya számára az elismert tenyésztő szervezet által kiadott származási
igazolást igényelnek.
4.1. Tenyésztésbe vétel feltételei
4.1.1

Kutyát

tenyészteni

csak

egészséges

egyedekkel,

az

állatvédelmi

törvény

követelményeinek betartásával szabad. Tenyészkutyák és kölykök részére megfelelő tartást
kell biztosítani (lásd 2.2 pont). Ehhez alapvető feltétel a tiszta, a fajtának megfelelő tartás,
gondos ápolás, elegendő szabad kifutó és emberi odafigyelés.
4.1.2 Tenyésztésbe csak olyan chow chow-k állíthatók, akik:
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-Az M.C.C.K. Egyesület által kiadott vagy az FCI által elismert származási igazolással
rendelkeznek,
-„tenyészthető” minősítést szereztek a M.C.C.K. Egyesület tenyészszemléjén és legalább HDC szűrővizsgálati eredményük van, vagy „tenyészszemlézett egyed”.
HD-C eredményű egyed csak HD-A vagy HD-B minősítésű egyeddel pároztatható.
Azt az egyedet, amelyik kizárólag a M.C.C.K. tenyészszemléjével rendelkezik TENYÉSZ
SZEMLÉZETT egyednek nevezzük. Ezek tenyésztése csak osztályba sorolt egyeddel és a
Tenyésztésvezető engedélyével lehetséges.A „Tenyészszemlézett” mínősítés megfelelő HD
vizsgálati eredmény pótlólagos megküldésével „Tenyészthető” mínősítéssé változik.
A M.C.C.K. Egyesület a „B” származási igazolást nem fogadja el.
Amennyiben az importált chow chow a származási országban nem lett ellátva chip-pel, akkor
ezt Magyarországon kell megtenni. Az országban átmenetileg tenyésztés, ill. kiállítás céljából
tartózkodó kutyákra ez nem vonatkozik, de az azonosításuk kötelező. Import kutyák csak
honosított származási igazolással szerepelhetnek a törzskönyvi nyilvántartásban.
4.1.3 Olyan chow chow-k, akiknek a szülei a M.C.C.K. Egyesület tenyésztésengedélyét nem
kapták meg és ezért külföldön lettek tenyésztésbe állítva, a M.C.C.K. Egyesület eb
törzskönyvébe nem vehetők fel.
4.1.4 A vemhesen importált szukáknak az ellést követő lehető legközelebbi alkalommal kell
megszerezni az utólagos tenyésztési engedélyt. Az alom bejelentése után a származási
igazolások kiadása addig szünetel. Az alombejelentőhöz csatolni kell az eredeti fedeztetési
igazolást, különben a kiskutyák nem vehetők törzskönyvi nyilvántartásba.
4.1.5 Importált kanokat, még akkor is, ha külföldi Champion címük van, csak a M.C.C.K.
Egyesület tenyészszemléjén szerzett „tenyészthető” minősítés és legalább HD-C eredményű
szűrővizsgálat után lehet tenyésztésbe állítani.
4.1.6 Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai az irányadók. Külföldi fedeztetés: csak
az FCI által elismert származással rendelkező kannal és az FCI által elismert törzskönyvező
szervezet fedeztetési igazolása alapján.
4.2. A tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső határai
A kan kutyákat legkorábban 12 hónaposan lehet tenyésztésbe állítani, felső korhatár nincs.
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A szuka kutyát legkorábban 16 hónaposan-, legkésőbb 8 évesen lehet pároztatni. Ettől a felső
korhatártól eltérni csak a tenyésztésvezető engedélyével lehet.
A szuka kutya 6 almot nevelhet fel, a további minden pároztatás előtt a M.C.C.K. Egyesület
illetékes felügyelőjétől engedélyt kell kérni a pároztatáshoz a szuka kutya bemutatásával.
Ezzel a korlátozással célunk, hogy nem megfelelő kondíció, ill. betegség esetén ne lehessen
tenyésztésben tartani a szukákat.(külön engedélyehető maximális alomszám plusz 2 lehet)
4.3. Két kölykezés közötti idő
Egy szukától évente legfeljebb egy alom törzskönyvezhető, vagyis két ellés között egy évnek
el kell telnie. Két ellés közti évet a kölykök születésének napjától kell számolni. Ettől eltérni
csak a tenyésztésvezető engedélyével lehet.
Három császármetszés után a szuka kutyát ki kell vonni a tenyésztésből.
A törzskönyvezési vezető bejegyzi a szuka törzskönyvi lapjára és az állomány-nyilvántartásba
az ellési dátumot, az alomszámot, az alomhoz tartozó kölykök törzskönyvi számát és a
tenyésztési idő lejáratát.
4.4. Almonként törzskönyvezhető utódok száma
A M.C.C.K. Egyesület minden egészséges, életképes kiskutyát törzskönyvez, ha a szülők
rendelkeznek az előírt tenyésztéshez szükséges minősítésekkel. Az állatvédelmi törvény nem
engedélyezi az egészségesnek látszó utódok elpusztítását még akkor sem, ha olyan sokan
vannak, hogy a szuka nem képes őket felnevelni. Ilyenkor dajka-kutya bevonása, vagy
mesterséges felnevelés szükséges.
4.5. Elsőfokú rokonok közötti pároztatás
A tenyésztési vezető előzetes engedélye alapján lehetséges, különösen indokolt esetben.
A tenyésztési vezetőnél írásban, a pároztatás indoklásával kell engedélyt kérni. Ilyen
pároztatás: apa és leánya, anya és fia.
Az elbírálás ideje legfeljebb 30 nap. A Tenyésztési vezető döntése ellen fellebbezés a Klub
Vezetöségéhez lehetséges. Az Vezetőség döntése ellen fellebezni nem lehet,
4.6 Életteljesítmény
Ez a korlátozás a fajta megfelelő szintű genetikai változatosságát kívánja fenntartani, mivel a
Chow Chow Magyarországon viszonylag kis létszámú populációval rendelkezik.
Kanok:
I. osztályú kanok:

Az I. osztályú kanok 60-at fedezhetnek Magyarországon.
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II. osztályú kanok:

A fedezési korlátozás csak a pároztatásokra terjed ki, az összes

utódszámra nem. A II. osztályú kanok 40-et fedezhetnek Magyarországon.
III. osztályú kanok:

A fedezési korlátozás csak a pároztatásokra terjed ki, az összes

utódszámra nem. A III. osztályú kanok 20-at fedezhetnek Magyarországon.
Szukák:
A Minősítési rendszer alapján szintén három kategóriába sorolhatók. Összes utódszámuk
nincs korlátozva, csak a pároztatások száma és a korhatár, a 4.2. pont alapján mely
mindhárom kategóriára egységes.
A 98/2013 (X.24.) VM rendelet kimondja, hogy egy személy egy kennelében egy naptári évben
legfeljebb 9 alom regisztrálható. A M.C.C.K 6 alomban határozza meg ezt a számot.

4.7. Fedeztetés feltételei
4.7.1 A fedeztetés előtt a tenyészállatok tulajdonosai kötelesek meggyőződni arról, hogy a
tenyésztési szabályzatban rögzített feltételeknek a hozzápárosított egyed megfeleljen.
4.7.2 Minden fedeztetést a fedeztetési jegyzőkönyben kell bejelenteni. A fedeztetési
jegyzőkönyvet a kan tulajdonosa a fedeztetés helyszínén a szuka tulajdonossal közösen, állítja
ki (olvashatóan) és írja alá. A fedeztetési jegyzőkönyv 1 példánya a kan tulajdonosánál, 1
példánya a szuka tulajdonosánál marad. A harmadik példányt 8 napon belül kell a szuka
tulajdonosnak az Egyesület törzskönyvezési részlegéhez eljuttatni személyesen vagy
„bejegyzett” levélben.
Fedeztetési jegyzőkönyv letölthető a weblapról vagy postai úton igényelhető.
4.7.2.1 Az előző pontban leírtak után a területi Tenyésztési Felügyelő szúrópróbaszerűen
ellenőrizheti a születendő, ill. a megszületett almot és a tenyészet tartási körülményeit.
4.7.3 Az Importált fedező kanoknál csak olyan származási igazolás ismerhető el, amely az
egyesület által kiadott, honosított számmal lett ellátva.
4.7.4 Ha egy szuka üresen maradt azt az Egyesületnek be kell jelenteni.
4.7.5 Minden fedeztetést új nyomtatványon kell bejelenteni, akkor is, ha a szuka üresen
maradt.

17

4.7.6 Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannal lehet pároztatni! Ettől eltérő illetve
vitás esetekben DNS vizsgálatot lehet kérni az apaság megállapítására. Ezt a vizsgálatot csak
az egyesület által kijelölt és elismert állatorvosok végezhetik.
A DNS vizsgálat költségét a peres eljárásokban szokásos fizetés szerint kell rendezni a
Tenyésztőnek vagy az Egyesületnek.
4.7.7 Olyan állatok spermáját, amelyek külföldön élnek (hűtött vagy fagyasztott spermát) csak
az egyesület által kijelölt állatorvosok használhatnak fel mesterséges megtermékenyítés
céljából. A sperma elküldéséhez csatolni kell a kan származási igazolásának másolatát a
levevő állatorvos aláírásával és pecsétjével ellátva. A beültetés tényét az állatorvos(ok)
igazolja(ák) a fedeztetési jegyzőkönyv adataival megegyezően.
4.7.8 Az átmenetileg az országban tartózkodó fedező kanok esetében a származási
igazoláson szereplő törzskönyvi számot kell elfogadni. Egyébként azok az irányelvek
vonatkoznak rájuk, mint a külföldi kanok esetében.
4.7.9 A beérkezett fedeztetésre vonatkozó dokumentumok számítógépes nyilvántartásba
kerülnek az egyesület központi nyilvántartásában.
4.7.10 A fedeztetési jegyzőkönyv a következő adatokat kell tartalmaznia:
-

fedező kan azonosítója:

-

törzskönyvi száma, neve:

-

fajtája:

-

születésének ideje

-

színe, szőrzete, ismertető jegyei

-

egyedi jelölése

-

fedeztetés dátumai, helye

-

a tulajdonosának neve, címe

-

a fedeztetésért felelős személy neve, címe

-

a szuka azonosítója

-

törzskönyvi száma, neve

-

fajtája

-

születésének ideje

-

színe, szőrzete, ismertető jegyei

-

egyedi jelölése

-

utolsó kölykezés dátuma, ha volt már ellés
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-

tulajdonosának neve, címe

-

tartójának neve, címe
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4.8. Alombejelentés
A tenyésztőnek a megszületett almot az M.C.C.K honlapján lévő online űrlapon kell előzetesen
bejelentenie az alom születésétől számított 14 napon belül ( www.chowklub.hu honlapon).
Ezt követően az alom születésétől számított 3 hónapon belül kell a lent felsorolt mellékleteket
(papíralapú) benyújtani a M.C.C.K. részére. Az alombejelentőt a tenyésztőnek egyértelműen
és hiánytalanul kell kitöltenie.
4.8.1 Kölykök egyedi megjelölése
A kölyköket legkésőbb 8 hetes korukig egyedi jelölő eszközzel – transzponderrel (chip)- kell
ellátni. A chip behelyezése az állatorvos feladata. Az állatorvos az általa aláírt transzponder
beültetési összesítőre ragasztja az azonosító matricákat, majd a tenyésztő az összesítőt az
alombejelentővel

együtt

az Klub

irodájának

megküldi.

A szabályszerűen kiállított

alombejelentővel legkésőbb a kölykök 3 hónapos koráig az előírt mellékleteket is meg kell
küldenie a Klubnak.
A hiánytalanul kitöltött alombejelentőhöz papír alapon, postán küldve mellékelni kell a
következőket:
-

a szuka, és a kan származási igazolásának mindkét oldali másolatát,

-

fedeztetési igazolást,

-

az állatorvos igazolását a chip behelyezéséről,

-

a tenyészszemle bírálati eredményét,

-

diszplázia és esetleges egyéb szűrésekről kiállított igazolásokat.

-

az esetleges kiállítási eredményének másolatát,

Amennyiben

a törzskönyben korábban már rögzítésre került a teljesítményvizsgálat és

egészségügyi szűrés eredménye, ezeket nem szükséges az alombejelentőhöz mellékelni.
Amennyiben az online alombejelentő kitöltése akadályba ütközik, az alombejelentő
formanyomtatványt személyesen kell igényelni a Klub irodájától, és a mellékletekkel együtt
személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Magyar Chow Chow Klub székhelyére.
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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 kell a Kinológiai Szövetségnél
(KSZ) igényelni. A kennel név igénylésekor 3 variációt kell megadni. Az KSZ gondoskodik a
kennelnév 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 tenyész szukát 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.
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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 a

tenyésztésvezetőnek azonnal jelenteni kell, az almokat ellenőrzi a 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.
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II.

TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZAT

1. A Magyar Chow Chow Klub Tenyészszemle Szabályzata
1.1. A tenyészszemle célja:
A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme.
Célja: A gondozott fajta egészséges, sajátosságaira jellemző fajtatiszta tenyésztése a
standardban rögzített külső és belső tulajdonságuk és használati képességük megtartása
mellett. Az egyedek tenyészthetőségének megállapítása és a tenyésztésre nem kívánatos
egyedek kiszűrése.
1.2. Tenyészszemle rendezvények
Tenyészszemlét csak a M.C.C.K. vezetősége által jóváhagyott helyen és időpontban
rendezhetnek. A rendezvények számát, helyét, pontos időpontját a M.C.C.K. vezetősége
évente igény szerint határozza meg, azokat fajtaklubunk honlapján ( www.chowklub.hu)
valamint rendszeres elektronikus közleményeiben közzé teszi (e-mail).
A vizsgára jelentkezett kutyákat fotókkal is dokumentáljuk és az elkészült felvételek a kutya
adataival együtt a M.C.C.K. nyilvántartásába kerülnek a későbbi tenyésztés, fajtanemesítés
érdekében, valamint a hazai állomány mindenkori felméréséhez.
1.3. Tenyészszemle bíró
A tenyészszemlén szakbíró bírál, akit előzetes egyeztetés után a M.C.C.K. vezetősége
delegál. Bíró az lehet, aki a gondozott fajta elismert küllembírája-lehetőleg tenyésztője is. A
bíróval a M.C.C.K. Tenyésztési vezetője előzőleg megismerteti a M.C.C.K. tenyésztési
szabályzatát és irányelveit.
1.3.1 Tenyésztési Bizottság:
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- Tenyésztési vezető
- Tenyésztési felügyelők (Az Egyesület vezetősége által megválasztott elismert
fajtatenyésztő, vagy szakember)
- Az Egyesület elnöke
A Tenyésztési Bizottság dönt minden kétséges kérdésben, ami a tenyésztésengedélyezés
alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos és a végrehajtási rendelkezésekben nincs
szabályozva. Hibás tenyész engedélyezési döntéseket a Tenyésztési Bizottság érvényteleníti.
Lehetnek olyan tények, melyek kynológiai okokból a tenyésztésre való használatot
korlátozzák, vagy tiltják (pl. örökletes betegségek az utódoknál, idegrendszeri tulajdonságok
fellépése, emberrel szembeni agresszivitás, vagy túlzott félénkség). Ilyen esetekben a
Tenyésztési Bizottság a tenyésztési engedélyt érvénytelenné nyilváníthatja, feltételeket és
korlátozásokat állapíthat meg, vagy újabb bemutatást kérhet. A végleges döntésig a
Tenyésztési Bizottság a tenyésztési engedélyt ideiglenesen felfüggesztheti. Panasz a
felfüggesztés ellen nem lehetséges.
A Tenyésztési Bizottság döntése ellen a M.C.C.K. Egyesület vezetőségéhez lehet fellebbezést
benyújtani 15 napon belül. Az itt született döntés végleges.
1.3.2. Záró rendelkezések:
A tenyészszemle szabályzat és a végrehajtási rendelkezések a M.C.C.K. tenyésztési
szabályzatának alkotórésze.
Ez a Tenyészszemle szabályzat a tenyésztő szervezet elismerésének időpontjától lép életbe.
Az ez idáig kiadott tenyésztési engedélyek lejárati idejükig érvényben maradnak!
1.4 A tenyészszemle végrehajtási rendelkezései
1.4.1 A tenyészszemlének ott kell történnie, ahol elegendő hely van a megfelelő mozgáshoz.
A helyszínen kell lennie a M.C.C.K. egyik tenyésztési felügyelőjének, aki a chip leolvasást és
azonosítást végzi.
1.4.2 Egy tenyészszemle napon a chow chow-uk megengedett létszáma egy bírónak: max. 30
kutya, közte szünettel.
Ennél magasabb jelentkezési számnál további tenyészszemle bíró bevonása, vagy egy
további tenyészszemle nap kitűzése van előírva.
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1.4.3 Nevezni

a teljesítményvizsgálatra írásban, legkésőbb 14 nappal a meghirdetett

tenyésztés engedélyezés napja előtt, postán, vagy e-mail-ben, a származási igazolás
másolatának elektronikus úton való elküldésével, vagy az Egyesület levelezési címére történik.
1.5. A feltételek a részvételhez
1.5.1. A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az M.C.C.K. által kiadott vagy
elismert származási igazolással rendelkezik. Tüzelő szukát a tenyésztés engedélyezés előtt
a tenyészszemle vezetőjének be kell jelenteni. A felvezetett kutyáknak azonosíthatóknak kell
lenniük. A chip leolvasásához klubunk a leolvasót biztosítja. Azok az egyedek bírálhatók, ahol
minden kétséget kizáróan az azonosítás megtörtént. Chippel azonosíthatatlan kutya nem
bírálható. A tenyészszemlére az ebet tulajdonosa, vagy a tulajdonos megbízottja vezetheti fel.
A kanoknak, és a szukáknak legalább 12 hónapot be kell tölteniük.
1.5.2 A tenyésztés engedélyezés napján a következő iratokat kell bemutatni:
1. M.C.C.K. által kiadott vagy elismert eredeti származási igazolást,
2. Ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapját,
3. A területre történő belépéskor a kutya érvényes oltási könyvét,
4. Eredeti igazolás: H D ( csípőizületi diszplázia) szűrés eredményéről.(Ha nincs a kutya csak
„Tenyészszemlézett” mínősítést kaphat.)
1.6. A szemle lefolyása
A

vizsgáról

minden

formanyomtatványon

bemutatott
jegyzőkönyvet

chow

chow

vezetnek,

részére

a

M.C.C.K.

az eredményük

pedig

által

kiadott

számítógépes

feldolgozásra kerül. (Tenyésztés engedélyezési jegyzőkönyv bírálati lap, 3 példányos,
önindigós.)
1.6.1 A standardnak megfelelő küllembírálat szempontjai és pontozása:
1. méret és arányosság

max.adható:

32 pont

2. fejlettség, csontozat

18 pont

3. kondíció, szőrzet (szín,minőség)

10 pont

4. fej (forma, méret, szemek, pigmentáció, fülek, fogazat,)

30 pont

5. felső vonal (nyak, mar, hát, ágyék, far, farok)

20 pont

6. alsó vonal (mellkas szélesség, mélység, has)

20 pont
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7. elülső végtagállás (izmoltság, szögelések)

15 pont

8. hátulsó végtagállás (izmoltság, szögelések)

15 pont

9. mozgás

25 pont

10. nemi jelleg

15 pont

összes adható pont:

200 pont

11. összbenyomásra adható plusz pontszám

max.20 pont

A szemlézendő chow chow-kat lényeges segítség nélkül kell bemutatni a bírónak (vezetés
tempós járás módban, laza pórázon). Évszaktól függetlenül soha nem mutathat légzési
nehézséget vagy akadályoztatást. Minden esetben rögzíteni kell a jegyzőkönyvben a kutya
lemért magasságát, a hiányzó premorális fogak számát és helyét, valamint a
pigmentáltság minőségét (szem, szájszél, szájpadlás, nyelv, foghús).
A tenyészthető minősítés a csípődiszplázia szűrés eredménye birtokában kerül bejegyzésre a
származási igazolásra, amennyiben az eredmény A- B- vagy C. A tenyésztésengedélyezés
után a kutya tenyésztése megengedett, amennyiben a M.C.C.K. Tenyésztési Szabályzatában
előírt további feltételeknek is megfelel.
1.6.2.A tenyészfelmérések eredményeinek kezelése:
A tenyészfelmérések eredményeinek kezelését és a rangsor felállítását a rendelkezésre álló
adatok alapján a M.C.C.K. végzi a minősítési rendszerben meghatározott módon..
A Klub saját székhelyén nyilvántartásra és adatkezelésre alkalmas informatikai rendszert
működtet, melyet az arra kijelölt tagok kezelnek.
A szabályok és előírások összessége a benne foglaltakkal biztosítja a minőségi
kutyatenyésztés megvalósítását.
A felmérések során született adatok archíválásra kerülnek a M.C.C.K. adatbázisában, mely
kutatási és ellenőrzési célból hozzáférhető, és onnan adatok gyűjthetők.
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1.6.3 A Chow Chow fajta standard leírásához képesti eltéréseket súlyossági fokuknak
megfelelően kell értékelni.
A tenyésztésből önmagukban kizáró okok:
- rejtett vagy félheréjűség,
- fogzáródási hiba, csak az „ollós” záródás elfogadott,
- foltos nyelv,
- 4 db „P”-nél több foghiány (P1-ek nem számítanak bele),
- ha az egyed nem egyértelműen fajtajelleget hordozó,
- standard mérettől való 2,5 cm-nél nagyobb eltérés mindkét irányba,
- a standardban meghatározottnál világosabb szemszín.
A következő hibák közül egy vagy több jelentkezése korlátozást ill. felfüggesztést von
maga után:
- viselkedési hibák (túlzott agresszivitás vagy félénkség)
- jelentékeny pigment hiány,
- standard szőrtípustól jelentős eltérés,
- „nem álló” fül,
- nem öröklött, sérülésből adódó foghiányt, fülporctörést, illetve faroktörést
állatorvosi igazolással kell bizonyítani.
1.6.4 A Tenyészszemlén kiadható minősítések:
1. „Tenyésztésre javasolt"
2. „Tenyészthető"
3. „Tenyésztésbe vehető, egyszeri alkalommal"
4. „Tenyésztésre nem engedélyezett"
5. „Tenyészszemlézett egyed”
1. "Tenyésztésre javasolt" az az egyed, amely kiemelkedő küllemű, kiegyensúlyozottan
viselkedik, legalább 150 pont eredményt ért el, legalább HD „B” majdnem mentes csípő és
ED „1” majdnem mentes könyök izületi DP vizsgálati eredménnyel rendelkezik.
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2. "Tenyészthetõ" az az egyed, amely az FCI által az adott fajtára meghatározott standard
előírásainak megfelel, kizáró hibával nem rendelkezik, kiegyensúlyozott idegállapotáról
bizonyságot tesz, legalább 100 pont eredményt ért el illetve mentes, majdnem mentes
(átmeneti), enyhe, csípő DP szűrési eredménnyel rendelkezik.
3. "Tenyésztésbe vehető, egyszeri alkalommal” az az egyed, amelynek tenyésztésre
alkalmassága a bíró(k) megítélése szerint csak utódellenőrzés mellett határozható meg.
A teljes alom bemutatása szükséges. A bemutatáshoz szükséges feltételeket a
tenyészszemlén való részvétel feltételei szerint kell teljesíteniük.
4. "Tenyésztésre nem engedélyezett" az az egyed, amelyik az FCI által az adott fajtára
meghatározott standardnak nem felel meg (nem éri el a 100 pont eredményt), vagy HDD,HD-E csípő vagy súlyos (ED 3) könyökizületi diszplázia szűrési eredménnyel rendelkezik.
„Tenyésztésre nem engedélyezett” minősítés esetén a tenyészszemle egy éven belül nem
ismételhető meg, de egy év után is maximum egy alkalommal. Amennyiben a minősítés ismét
„tenyésztésre nem engedélyezett” a kutya véglegesen kizárandó a tenyésztésből.
5. "Tenyészszemlézett" az az egyed, amely az FCI által az adott fajtára meghatározott
standard

előírásainak

megfelel,

kizáró

hibával

nem

rendelkezik, kiegyensúlyozott

idegállapotáról bizonyságot tesz, legalább 100 ponteredményt ért el, de nem rendelkezik
érvényes csípő, DP szűrési eredménnyel.
1.7. Felfüggesztések
Felfüggesztések lehetnek, ha várható hogy egy megállapított hiba a felfüggesztés idején belül
megszűnik. Ha egy kutyát felfüggesztettek ugyanabból az okból második alkalommal nem
lehet felfüggeszteni. Ebben az esetben nem kap tenyésztési engedélyt.
1.8. Ideiglenes tenyésztésbe vétel (azaz bizonyos ideig korlátozva van a
tenyésztése)
Ideiglenes tenyésztési engedély időtartam- vagy alomszám korlátozással adható.
1.9 Importált egyedek származási országban szerzett teljesítményvizsgálati
eredményei:
1.9.1. Minden importált egyedet honosíttatni kell, a M.C.C.K állomány nyilvántartásába
regisztráltatni.
1.9.2. Importált egyedek tenyésztésbe vételének feltétele a M.C.C.K által szervezett
tenyészszemlén „tenyészthető” cím megszerzése, valamint az előírt egészségügyi szűrések
megléte. Vemhesen importált szukáknál az ellést követő legkésőbb 6 hónapon belül kell
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megszerezni tenyészszemlén a tenyészthető címet, addig a származási igazolások kiadása
szünetel.
1.10. 98/2013 (X.24.) VM rendelet előtt megszerzett teljesítményvizsgálati
eredmények:
1.10.1. A rendelet megjelenése előtt megszerzett FCI kompatibilis kiállítási eredményeket a
M.C.C.K. elfogadja.
1.10.2 Külföldi FCI rendezvényeken szerzett teljesítményeket a M.C.C.K. elfogadja.
1.10.3. A rendelet megjelenése előtt Magyarországon szerzett tenyészszemle küllemi bírálati
és eredményeit a M.C.C.K elfogadja

4.5. Állatvédelem – Kutyakereskedelem
Az FCI.1996.junius

4.-én Bécsben megtárgyalta kutyakereskedelem kérdését

A

következő döntés született:
Az FCI elnöksége felszólítja tagállamait, hogy tenyésztőinek tiltsa meg, hogy
kutyáikat és kölykeiket kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el.
A MCCK megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat illetve azok kölykeit kereskedőknek
vagy állatkereskedéseknek adják el.
Amennyiben a MCCK tenyésztőjéről bebizonyosodik hogy megszegi a tiltást, az
Egyesület visszavonja kutyái tenyész engedélyét és kizárja tagjai sorából, a nála
született kölykök származási igazolást nem kaphatnak.
Fentiek megelőzése érdekében a kölyök eladást a MCCK nyilvántartja.
A tenyésztő köteles az eladást követő 30 napon belül az eladott kölykök új tulajdonosát
regisztráció végett bejelenteni a tenyésztésvezetőnek és a törzskönyvezési vezetőnek,
ahol a számítógépes nyilvántartásba kerül.(Tulajdonosváltozás igazolása) Ennek célja a
kereskedelem céljára történő eladás kiszorítása. Amennyiben az új tulajdonos adatainak
az egyesület felé közléséhez nem járul hozzá, úgy neki kiskutya nem adható el.
Az eb tulajdonjogának átírását az új tulajdonos kezdeményezi a törzskönyvezési
vezetőnél az Egyesület honlapjáról ingyenesen letölthető tulajdonjog változási
nyilatkozaton, vagy adás-vételi szerződéssel. A törzskönyvezési vezető az új tulajdonos
adatait rávezeti az eb származási igazolására, aláírásával és bélyegző lenyomatával
hitelesíti, valamint számítógépes nyilvántartásba felvezeti az összes keletkező adatot.
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A MCCK elvei szerint a tenyésztők kötelesek idős, beteg vagy a tenyésztésbe
más okból részt nem vevő állataik tartásáról, gondozásáról és egészségügyi
ellátásáról megfelelően gondoskodni.
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