
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: 
- a M.C.C.K. Egyesület által kiadott vagy az FCI által elismert származási igazolással 
rendelkeznek,  
- „tenyészthető” minősítést szereztek a M.C.C.K. Egyesület tenyész szemléjén és legalább 
HD-C szűrővizsgálati eredményük van, 
- vagy „tenyészszemlézett egyed”. 
  
Azt az egyedet, amelyik kizárólag a M.C.C.K. tenyész szemléjével 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” mínősítésre változik. 
HD-C eredményű egyed csak HD-A vagy HD-B minősítésű egyeddel pároztatható.  
 
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.  
A szuka kutya 6 almot nevelhet fel, minden további 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 engedélyezhető 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 
Vezetőségéhez 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 ma már viszonylag kis létszámú (törzskönyvezett)populációval 
rendelkezik.  
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.  

 
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.   

 


