
 

 

 

 

 

 

 

4.Tenyésztésbe vétel szabályai 
 

A szabályzat kiterjed azon személyekre, akik a tenyésztést Magyarországon 
végzik, függetlenül tagsági viszonyuktól, amennyiben a tenyésztés során a 
kutya számára a fajtagondozó tenyésztő szervezet feltételrendszerének 
megfelelő és igazolt származási lapot igényelnek a Kinológiai Szövetségtől. 

 

4.1. Tenyésztésbe vétel feltételei 

4.1.1 Kutyát tenyészteni csak egészséges egyedekkel, az állatvédelmi törvény 

követelményeinek betartásával szabad. Tenyész kutyák és kölykök részére megfelelő tartást 

kell biztosítani (lásd 4.1.1a pont). Ehhez alapvető feltétel a tiszta, a fajtának megfelelő tartás, 

gondos ápolás, elegendő szabad kifutó és emberi odafigyelés. 

4.1.1a 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 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. 

4.1.2 Tenyésztésbe csak olyan chow chow-k állíthatók, akik: 

-Az FCI által elismert származási igazolással rendelkeznek,  

-„tenyészthető” minősítést szereztek a M.C.C.K. Egyesület tenyészszemléjén és legalább 

HD-C szűrővizsgálati eredményük van,  

- vagy „tenyészszemlézett egyed” mínősítést értek el. 

Azt az egyedet, amelyik kizárólag a M.C.C.K. tenyészszemléjével rendelkezik TENYÉSZ 

SZEMLÉZETT egyednek nevezzük. A „Tenyészszemlézett” mínősítés megfelelő, legalább 

HC vizsgálati eredmény pótlólagos megküldésével „Tenyészthető” mínősítéssé változik. 

„Standard Származási lap” igénylése esetén lehetséges csak „Tenyészszemlézett” 

egyedek párosítása, tenyésztése, ha legalább az apaállat rendelkezik megfelelő (HDA ,HDB 

vagy HDC) DP szűrési eredménnyel és mindkét szülő megfelel a további tenyésztésbe vételi 

szabályoknak.(pl 4.2, 4.3 , 4.4, 4.5, 4.6 alattiak) 

„Prémium Származási lap” igénylése esetén,mindkét szülőnek osztályba 

soroltnak,mínősítettnek kell lennie (lásd TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT/3.pont „Mínősítési 

rendszer) és megfelelnek a további tenyésztésbe vételi szabályoknak.(pl 4.2, 4.3 , 4.4, 4.5, 

4.6 alattiak).Ez esetben feltétel még, hogy HD-C eredményű egyed csak HD-A vagy HD-B 

minősítésű egyeddel pároztatható. 

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, csak honosítás után 

törzskönyvezhetők. 

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. 

A szuka kutyát legkorábban 16 hónaposan-, legkésőbb 8 évesen lehet pároztatni. Ettől a 

felső korhatártól eltérni csak a tenyésztésvezető engedélyével lehet. 

Osztályba sorolt, minősített 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.(külön engedélyezhető maximális alomszám plusz 1 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. 

4.4. Almonként törzskönyvezhető utódok száma 

Minden egészséges, életképes kiskutya törzskönyvezhető, 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. 

Mínősített Kanok: 

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

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. 

Osztályba nem sorolt kanok: maximálisan 10-et fedezhetnek Magyarországon 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mínősített 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. 

Osztályba nem sorolt szukák: maximálisan 2 almot nevelhetnek fel, minden további 

pároztatás előtt a M.C.C.K. Egyesület Tenyésztés Vezetőjétől engedélyt kell kérni.  

Egy naptári évben egy kennelben legfeljebb 9 chow chow alom törzskönyveztethető.  

 

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. 

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 

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. 

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 

- tulajdonosának neve, címe 

- tartójának neve, címe 



 

 

 

 

 

 

 

4.8. Alombejelentés 

A tenyésztőnek a megszületett almot vagy a Szövetség honlapján lévő online űrlapon lehet  

bejelentenie vagy papír alapú bejelentést kell benyújtania a Szövetség részére. Az 

alombejelentőt a tenyésztőnek egyértelműen és hiánytalanul kell kitöltenie.(Lásd :Szövetség 

Törzskönyvezési Szabályzat) 

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 a Szövetség irodájának megküldi. A szabályszerűen kiállított  

alombejelentővel  legkésőbb a kölykök 3  hónapos  koráig  az  előírt mellékleteket is  meg  

kell küldenie a Szövetséghez. 

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 Szövetség irodájától, és a mellékletekkel 

együtt személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a MEOESZ székhelyére. 

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. 

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 rendelheti el 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, 

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 kétes apaságú kiskutyák pontos származását DNS vizsgálattal kell megállapítani. 

az alomellenőrzés megtörténtét az ellenőr jegyzőkönyvben rögzíti. Az alomellenőrzési 

jegyzőkönyv egy példányát - a tenyésztő és saját maga aláírásával együtt - megküldi a 

tenyésztésvezetőnek. 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.11 ”Standard származási lap” igénylésének minimális feltételei: 

- mindkét szülő rendelkezik FCI elismert származási lappal. 

- mindkét szülő rendelkezik legalább „tenyészszemlézett” egyed mínősítéssel, melyet 

az Egyesület szervezésében tartott tenyészszemlén kapott és  az apaállat  

rendelkezik megfelelő (HDA ,HDB vagy HDC) DP szűrési eredménnyel, valamint 

megfelelnek az egyéb tenyésztésbe vételi szabályoknak.(pl 4.2, 4.3 , 4.4, 4.5, 4.6 

alattiak) 

- „Standard származási lap”akkor is igényelhető, ha a tenyésztő kérésére az 

egyesület eltekint az   alomellenőrzéstől. 

 

 

A Tenyésztésbe vétel Szabályai (4.pont – 4.1 -4.11-ig)  hatálya 2016 

szeptember 19-től érvényes.( a Tenyésztési Szabályzat jelenlegi 

4.pont – 4.1 -4.11-ig helyett). 

 

 


