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I. Általános rendelkezések 
 

A Hunnia Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) - mint a MEOESZ, és általa az FCI és a WUSV - az 

anyaországi egyesület - az SV - tenyésztési előírásainak alkalmazásával kívánja a fajta tenyésztését és 

az azzal kapcsolatos tevékenységet szabályozni. Ez része az alapszabály célkitűzéseinek és kötelezően 

vonatkozik az egyesület valamennyi tagjára. 

 

A fajta leírása 

 

1. A fajta leírását (standardját) az FCI Nr. 166/D sz. standardja tartalmazza, melynek legutóbbi 

változatát 2010. november 8-án fogadták el, és 2011. január 1-jétől hatályos.  

 

2. Az eredeti standard kiadási dátuma: 1901. 

 

3. A fajta neve:  Deutscher Schäferhund 

Magyar neve:  német juhászkutya 

Származás: Németország 

 

4. FCI besorolás: I. csoport: Pásztor- és juhászkutyák (kivéve a svájci pásztorkutyák) 

1. szakasz: juhászkutyák 

Munkavizsga köteles 

 

Tenyészcél 

 

5. A HNJE célja a fajta hozzáértő gondozása, a tenyésztés irányítása, az állomány minőségének 

megtartása és javítása, az eredeti ösztönök fenntartása. 

 

6. A genetikai állomány beszűkülésének elkerülése érdekében összefogni, figyelemmel kísérni és 

segíteni a tenyésztők és a fajtát tartók munkáját. 

 

7. A fenti célok elérése érdekében a HNJE messzemenően figyelembe veszi a fajtagazda ország 

előírásait, szoros kapcsolatot tart fenn a német fajtaklubbal (SV), illetve tagja a Német 

Juhászkutyák Egyesületeinek Szövetségének (WUSV), melyek tenyésztési elveit és 

tenyészvizsgálati módszerét alkalmazza. 

 

II. A tenyésztő 
 

A tenyésztési jog és tenyészbérlet 

 

8. Minden FCI által elismert Származási Bizonyítvánnyal (SZB) rendelkező németjuhászkutya 
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honosítható, illetve regisztrálható. 

 

9. Az alom tenyésztője az a személy, aki a fedeztetéskor az anyakutya tulajdonosa, vagy tenyésztési 

bérlője. Fedeztetett szuka eladása esetén a tenyésztési jog átruházható. Ebben az esetben - még a 

szuka kölykezése előtt – az Egyesület részére be kell küldeni: 

 

a) az adás-vételi szerződés egy példányát. 

b) a fedeztetési igazolást,  

c) a tenyésztési jog átadási kérelmét.  

 

10. Egy személy egy kennelében egy naptári évben legfeljebb 9 alom regisztrálható. 

 

11. A tenyésztési céllal anyakutyák bérbeadása, ill. bérlése – az Egyesület jóváhagyása mellett – 

lehetséges. A bérlőnek, mint az alom tenyésztőjének, legkésőbb az alom születése előtt 14 nappal 

a következőket kell az Egyesülethez beküldeni:  

 

a) a tenyésztés-bérbevételi szerződés egy példányát.  

b) a tenyésztési jog átadási kérelmet,  

c) a fedeztetési igazolást.  

 

12. A tenyésztésbérleti szerződésben a bérbevevőnek kell nyilatkoznia a vállalt kötelezettségeiről. 

 

13. A bérlő egy naptári évben tenyésztés céljára legfeljebb ötször bérelhet tenyésztési jogot.  

 

14. A tenyésztési jog bérlése országon kívül csak akkor engedélyezhető, ha a szóban forgó ország és 

helyi csoport tenyésztési felelősének megállapodását az Egyesület Tenyésztési Bizottsága 

jóváhagyta. 

 

15. Törzskönyveztetési tilalom alatt álló személy befedezett szukájának tenyésztési jogát más 

személyre átruházni tilos. 

 

16. E tilalom automatikusan vonatkozik arra a személyre is, aki a tilalom ellenére a tulajdonossal 

tenyészbérleti szerződést köt. 

 

17. A törzskönyvezési tilalom alatt álló tulajdonos kanját tilos a szaklapokban, hirdetés formájában 

fedeztetésre ajánlani. 

 

18. Törzskönyvezési tilalom alatt álló személy kanját nem szabad fedezés céljából másnak átadni, 

vagy átvenni. 

 

Kennelnév és annak védelme 

 

19. A kennel név tulajdonjogát a MEOESZ-nél kell kérelmezni és az a kiadás időpontjától védetté 

válik. 

 

20. A kennelnév FCI adatbázissal történő összevetését és visszaigazoltatását a MEOESZ végzi. 

 

21. A kennel név védettsége az utolsó alom bejegyzése után 10 évvel megszűnik, addig másnak ki 

nem adható. A kennel név örökölhető és átruházható. A bértenyésztésből származó kölyköket a 

bérlő kennel neve alatt kell bejegyezni. Ha egy szukára több személynek is tulajdonjoga van, azt 
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kell tenyésztőnek tekinteni, aki az almot bejelenti, valamint a társtulajdonosoknak írásban 

nyilatkoznia kell, hogy az adott alom esetében lemondanak a tenyésztői jogról valamely 

tulajdonostárs javára. 

 

22. Ha nem a hivatalos tulajdonos kíván a szukával tenyészteni, szerződésre van szükség a hivatalos 

tulajdonostól. Ugyanez vonatkozik közös tulajdonban lévő szukákra is. 

 

 

III. A tenyésztési tanácsadás és felügyelet 
 

23. A tenyésztési tevékenység regionális felügyelete, valamint az alomellenőrzés, tanácsadás, és 

dajkakutya közvetítés a helyi szervezetek által megválasztott tenyésztési felelősök feladata. 

 

24. A tenyésztési felelősök hatáskörét és feladatait jelen szabályzat tartalmazza. Emellett a helyi 

szervezet két hatásköri elv mellett kötelezheti el magát: 

a) a tenyésztő lakhelye; 

b) a tenyésztő helyi szervezetéhez tartozása szerint.  

 

25. A helyi szervezet tenyésztési felelőse köteles a szervezet tagjait felvilágosítani, tanácsot adni a 

tenyésztési tevékenység és a tenyésztésbe vételi feltételek kérdéseiben. Ebből adódik a 

tenyésztési felelősök azon kötelessége, hogy az aktuális tudásszint céljából részt vegyenek az 

Egyesület tenyésztési felelősi tanfolyamain, továbbképzésein.  

 

IV. A tenyészérték meghatározása, a minősítés rendje 
 

26. A HNJE az állomány minőségének megőrzése és javítása érdekében ellenőrzött, megfelelő 

minőségű szülőpárok esetén engedélyezi a párosítást. Ennek érdekében az egyedek tenyészértékét 

tenyészalkalmassági vizsgálatokon határozza meg.  

 

27. A tenyészalkalmassági vizsgálaton a kiválasztás a fenotípus (fajtajellem, küllem, idegtípus) és a 

genotípus (származás) alapján történik. 

 

28. Tenyészalkalmassági vizsgálat a: 

a) tenyész-kiállítás; 

b) munkavizsga; 

c) tenyészszemle; 

d) körung. 

 

A tenyészalkalmassági vizsgálatok egyes szabályait az Egyesület vonatkozó szabályzatai 

tartalmazzák. (Tenyészkiállítási-, Tenyészszemle-, Körung Szabályzat, valamint a munkavizsga 

tekintetében az FCI Használati Kutya Bizottsága által összeállított nemzetközi vizsgarend.) 

 

29. A tenyészalkalmasság szempontjából három kategóriát különböztetünk meg: 

a) tenyészthető:  

 az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett, 

 a tenyészkort elérte, 

 csípő- és könyökízületi diszplázia röntgeneredménye ”a ” elismerés, 

 tenyészszemlén megfelelő munkát mutat be és legalább „Jó” küllemi minősítéssel 

rendelkezik 
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 fedeztetéskor legalább egy tenyészszemlén elért ” Tenyészhető” minősítéssel rendelkezik. 

 

b) tenyésztésre alkalmas: 

 az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett, 

 a tenyészkort elérte, 

 csípő- és könyökízületi diszplázia röntgeneredménye ”a ” elismerés, 

 a tenyészszemlén kiváló munkát mutat be és kitűnő küllemmel rendelkezik. 

 

c) ”Körungozott, Elit”:  

 az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett, 

 a tenyészkort elérte,  

 csípő- és könyökízületi diszplázia röntgeneredménye ”a ” elismerés, 

 kiállításon legalább ” Jó ”minősítést kapott,  

 legalább 1-es fokozatú, háromágazatú FCI Munkavizsgával rendelkezik, 

 „Körungozott” minősítéssel rendelkezik.  

 

d) tenyésztésre alkalmatlan: 

 amelyek ún. regisztrált egyedek (ismeretlen származású, valamely ország törzskönyvezési 

rendszerében regisztrációs számot kapott kutyák); 

 rossz természetű (vézenű), félelmében harapós, gyenge idegzetű kutyák;  

 a bizonyítottan közepes vagy súlyos csípőízületi diszpláziával rendelkező egyedek; 

 egy-, vagy kétoldali rejtett heréjű kanok; 

 súlyos fül és farok hibával rendelkező egyedek; 

 foghibás egyedek: 

 1 db P3 és 1 db más fog hiánya, vagy  

 1 db szemfog (C) hiánya, vagy 

 1 db P4 hiánya, vagy  

 1db M1 hiánya, vagy  

 1 db M2 hiánya, vagy 

 összesen 3 vagy több fog hiánya. 

(Magyarázat: előzápfog = P, zápfog = M, metszőfog = 1, szemfog = C) 

Az M3 (emberi megfelelője az ún. ”bölcsességfog”) hiánya figyelmen kívül hagyható. 

Az igazoltan szerzett foghiány, nem számít hibának. Ezeket hivatalos állatorvosi igazolás 

alapján a Származási Bizonyítványra rá kell vezetni. 

 jelentékeny pigmenthiány, kékesség (Blauling); 

 szálkásszőr; 

 csípő- és könyökdiszplázia műtéti javítása (pl. Musculus pectineus). 

 

30. Azok az utódok, amelyek a „tenyésztésre alkalmatlan” minősítésben felsorolt hibákkal rendelkező 

kutyáktól származnak, a törzskönyvbe nem vezethetők be. Erről a határozatról a tulajdonos 

ajánlott levélben értesül. A kézhezvételtől számított 14 napon belül e határozat ellen fellebbezni 

lehet. A fellebbezésről első fokon a törzskönyvvezető, másodfokon az Egyesület elnöke dönt. 

 

31. Az utódellenőrzés az utódok tenyészalkalmasságának kiértékelése alapján történik. 
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V. A tenyésztés feltételei 
A tenyésztés módszere 

 

32. A HNJE kizárólag fajtatiszta tenyésztést folytat! 

 

33. Fajtatiszta tenyésztésről akkor beszélünk, ha mindkét nemű párosítandó egyed egyazon fajtához 

tartozik. Ez a mód eredményezi az örökölhető értékek kihasználását. 

 

34. A fajtatiszta tenyésztés módjai: 

 

31.1. Rokontenyésztés, amely egy szűkebb vérrokonságra alapozott olyan tenyésztés, amelyben 

egy ős legalább egyszer az apai és az anyai ágon is képviselve van. 

A rokonsági fogalom az első öt felmenő ősre korlátozódik, vagyis a származási 

bizonyítvány 4+1 oszlopa.  

 

A rokontenyésztés fajtái: 

 

a) Legszorosabb rokontenyésztés alatt értjük, ha a szülők a gyermekükkel, a nagyszülő az 

unokával, vagy a testvérek egymás között párosodnak, vagy az első és másodfokú rokonok 

párosodnak egyenes vagy oldalágon.  

TILTOTT TENYÉSZTÉSI MÓD: 1-1, 1-2, 1-3, 2-2, 2-3 és fordított verzióban 

 

b) Szoros rokontenyésztés, amelyben a harmad – és negyedfokú rokonok párosodnak egymás 

közt. 

  

c) Tágabb rokontenyésztést, amelyben az ötöd – és hatod fokú rokonok párosodnak egymás 

között.  

 

31.2. Közbeeső tenyésztés, amelyben egy rokontenyésztésben megszilárdított vérvonalba egy 

alkalommal idegen vért viszünk be.  

 

31.3. Idegen tenyésztést, amelyben azonos fajtájú, rokonsági fok nélküli egyedek párosodnak 

egymással.  

 

35. Majdnem minden kitenyésztett fajta szűkebb tenyész alapból származik, ezért elegendő a tágabb 

rokontenyésztést alkalmazni. Inkább a jól örökítő felmenőági ősök vérkapcsolata keresendő. 

 

36. A szoros rokontenyésztésből származó tenyészetekben gyakran vérfrissítésre van szükség olyan 

egyedekkel, amelyek nincsenek rokonságban, hogy az öröklött nem kívánatos tulajdonságokat, 

hibákat, ezáltal lehessen kiküszöbölni. 

 

 

Korhatárok 

 

37. A 2017. január 1. után született kutyák tenyésztésbe vételénél a tenyésztésbe vétel alsó korhatára 

kanok és szukák esetében is 20 hónap. A korhatár előtti párosítások esetén az alom 

törzskönyvezése nem lehetséges, akkor sem, ha csak az egyik szülő volt az előírt korhatárnál 

fiatalabb.  

 

38. A tenyésztésbe vételnél a fedeztetés dátuma az irányadó. 
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39. Kan kutyák esetében a tenyésztésbe vételnek felső korhatár nincs, azonban minden 10. életévét 

betöltött kutya esetében kötelező az alom DNS vizsgálata. 

 

40. Szuka kutyákat 8 éves korukig lehet tenyésztésben tartani. Kivételes esetben a Tenyésztési 

Tanács a fedeztetést megelőző előzetes kérelem alapján engedélyezheti a 8 és 10 év közötti szuka 

ivarú kutya tenyésztésbe vételét. A Tenyésztési Tanács ellenőriztetheti a szuka egészségi 

állapotát. 

 

41. 10 év feletti szukával tenyészteni tilos, az esetlegesen ilyen párosításból születendő utódok nem 

törzskönyvezhetők. 

 

A tenyésztésbe vétel gyakorisága 

 

42. Az a kan, amelyik ”a” elismeréssel rendelkezik évente 60 szuka fedezését hajthatja végre, amit 

lehetőleg egyenletesen kell elosztani. A túl gyakori fedezést a kan kondíciójának megtartása és a 

biztosabb megtermékenyítés érdekében kerülni kell. 

 

43. Ha a kan ugyanazt a szukát 28 napon belül ismételten fedezi, a fedezést egynek kell tekinteni. 

 

44. Ha a kan a naptári év közben kezdi meg a fedezéseket az éves engedélyezett 60 fedezés nem 

mérvadó. A fedezések megkezdésétől függően havonta 5 fedezéssel kevesebb engedélyezhető. 

 

45. A fedező kan országhatáron túli fedezése az engedélyezett 60 fedezésbe beleszámít. 

 

46. Azt a kant, amelyik 30-nál többet fedezett, a 31. fedeztetése előtt kontroll röntgenen kell 

bemutatni a mindenkori végső röntgenértékelést adó szűrőállomáson. Az adott kutya 

röntgenfelvételei azonosságának megállapítását követően történhetnek meg a következő 

fedeztetések. 

 

47. A szuka kutya két naptári évben legfeljebb három alkalommal fedeztethető, úgy, hogy két 

egymást követő ivarzási ciklusban történő ellést követően a harmadik ivarzást kötelező kihagyni. 

 

48. Amennyiben sorozatosan, a harmadik ciklusban is fedeztetésre kerül a szuka, úgy az alom nem 

törzskönyvezhető, és a tenyésztő ellen a tenyésztési szabályzat megsértése miatt eljárás indul.  

 

49. Szuka esetében két alom, kan esetében 3 fedezés után lehetséges regiszteres származási 

bizonyítvány kiadása. Ezt követően, amennyiben a kutya nem teljesíti a normál származási 

bizonyítvány (ZTP) kibocsátásához szükséges alapvető feltételeket, az utódai nem kaphatnak 

származási bizonyítványt. 

 

50. Ha egy alomnál két különböző apaállatot jelölnek meg, a törzskönyvezési bevezetésük tilos. Ha 

közben a Törzskönyvezési Hivatalnál a származás egyértelműen, DNS vizsgálattal tisztázódik, 

törzskönyvezhetők, de csak abban az esetben, ha az alomban lévő valamennyi utód ugyanattól az 

apától származik. 

 

51. Egészséges szukák újrafedeztetésének esetében, az ellést követően min. 120 napon túli fedezést 

lehet elfogadni. 
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A fedeztetés 

 

52. A fedező kan kiválasztása a tenyésztő joga, ugyanúgy a kan tulajdonosa jogosult a szukák 

elfogadására vagy a fedeztetés megtagadására. 

 

53. A fedezés tényét a kan tulajdonosa a fedeztetési igazoláson aláírásával igazolja, egyidejűleg 

annak 1 példányát a Törzskönyvezési Hivatalnak elküldi a fedeztetés megtörténtét követő 72 órán 

belül. (és kitölti a honlapon elérhető online táblázatot) 

 

54. A megtörtént fedezés után a fedező kan termékenyítése akkor sikeres, ha a szuka vemhesül. 

Ezáltal a fedeztetési megállapodás feltételét a kantulajdonos a maga részéről teljesítette. 

 

55. Üresen maradt szuka ismételt befedeztetése díjtalan. Az elvetélést, illetve a szuka üresen 

maradását a kantulajdonossal azonnal közölni kell. 

 

56. Ha a kan már nem áll a rendelkezésre: 

 

a) amennyiben eladásra került, úgy az üresen maradás miatt ismételt fedeztetési kötelezettséget 

viszi magával, és ezt az új tulajdonossal közölni kell.  

b) ha kimúlt, akkor az üresen maradt szukát a tulajdonos más kanjával – közös megegyezéssel – 

befedeztetik, vagy ezek hiányában a fedeztetési díj fele visszajár a szuka tulajdonosának.  

 

57. A szuka tulajdonosa a fedeztetésről és a kölykezésről az illetékes tenyésztési felelőst tájékoztatni 

kell. Vitás esetben első fokon az Egyesület Tenyésztési Tanácsa, másodfokon az Egyesület 

vezetősége dönt. 

 

58. Ha megállapítást nyer, hogy a kan csak részben nemzőképes, akkor az elért tenyészeredmény 

visszaminősítésre kerül és a született utódok törzskönyvezési tilalom alá kerülnek. Azon 

szukáknál, amelyek a kan bizonyított nemzőképtelensége miatt maradtak üresen, a fedezésért 

kifizetett összeget a tenyésztő a kan tulajdonosától visszakövetelheti. 

 

 

Felnevelhető kölykök száma, dajkakutya 

 

59. Egy szukánál saját felnevelésben almonként 8 kölyök engedélyezhető. További kölykök csak 

dajkakutya segítségével nevelhetők. A dajkakutya közvetítésében elsősorban a Helyi szervezetek 

tenyésztési felelősei az illetékesek. 

 

60. A dajkakutya alkalmazásánál a jelölt marmagassága lehetőleg érje el az 50 cm-t, legyen erős, 

egészséges, jó idegzetű. 

 

61. A dajkakutyának is csak összesen 6 kölyköt szabad felnevelnie a saját és az idegen szuka 

kölykeivel együtt. 

 

62. Ha egy dajkakutya saját almot nem nevel, úgy akár két különböző alomból is lehet kölyköt 

alátenni, ha azok biztonságosan jelölve vannak és elcserélhetőségük teljesen kizárt. 

 

63. A tenyésztési felelősnek a dajkakutya általi felnevelést és a kölykök biztonságos jelölését 

ellenőriznie és igazolnia kell. 

 



8 
 

64. A kölyköket legkésőbb a 10. napon kell a dajkakutya alá helyezni. Az illetékes tenyésztési 

felelősnek a dajkakutya általi felnevelést az alombejelentő lapon illetve a dajkakutya –felnevelő 

igazoláson kell dokumentálnia. 

 

65. Szuka német juhászkutya befedeztetése kizárólag dajkakutyaként történő felhasználás céljából 

tilos! 

 

66. Ha egy szuka a szülés után 10 napon belül elpusztul, a kölykök dajkakutya általi felnevelése 

engedélyezhető. 

 

67. A kölykök szelektálása legkésőbb az alom születése utáni 10. napon esedékes. 

 

68. Ezután már az anya alatt 6 kölyöknél többet nem szabad tartani. A létszám feletti kölykök 

felnevelése jelen pontban leírtak szerint dajkakutyát kell igénybe venni. 

 

69. A ”farkaskörmöket” a kölykök születésének első hetében kell szakszerűen eltávolítani. 

 

70. A dajkakutya által felnevelt kölyköt az anyakutyához legkorábban a betöltött hetedik héten 

szabad visszavinni. 

 

 

VI. Ebek jelölésének módja 

 
71. A kutya egyedi azonosítására szolgáló transzponder (mikrochip) behelyezését kizárólag a HNJE-

vel szerződött állatorvos végezheti. (ld.1. számú melléklet) 

 

72. A mikrochip behelyezése 6-8 hetes kor között, az első védőoltás beadásával egyidejűleg ajánlott. 

 

73. A tenyésztő köteles a nála született almot saját költségén transzponderrel elláttatni, majd az erről 

szóló „Igazolás transzponder behelyezéséről” szóló nyomtatványt az állatorvossal 2 példányban 

aláíratni.  

 

74. Az állatorvos a transzponder azonosító kódokat beragasztja az igazolásra, valamint kitölti és 

aláírásával, pecsétjével hitelesíti. 

 

75. A kitöltött és hitelesített transzponder igazolást az alombejelentő lappal együtt megküldi a 

Törzskönyvezési Hivatal részére.  

 

76. Az alomchipezésnél a kiskutya minden esetben a tenyésztő nevére kerül regisztrálásra. 

 

77. Amennyiben a kutya mikrochipjét a későbbiekben nem találják meg, vagy nem működik, úgy a 

kutya újra chipelését az Egyesület elrendeli és gondoskodik az új transzponder szám 

nyilvántartásban történő átvezetéséről. Az újra chipeléssel összefüggésben a kutya tulajdonosa 

írásos nyilatkozatban felel az egyed azonosságáért és egyúttal megküldi az állatorvos igazolását 

az új transzponder behelyezéséről. Vitás esetekben az Egyesület elrendelheti a kutya DNS 

azonosítását. 
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VII. Alombejelentés és ellenőrzés 
 

78. A tenyésző a kölykezéskor közvetlenül tájékoztassa az illetékes tenyésztési felelőst, aki az első 

alomellenőrzést legkésőbb az alom öt napos koráig megtartja.  

 

79. A Származási Bizonyítvány kiállítása céljából a következőket kell a Törzskönyvezési Hivatalhoz 

eljuttatni: 

a) a szuka eredeti származási bizonyítványa (ha tulajdonosváltás történt), egyéb esetben 

másolat, 

b) a kan származási bizonyítványának másolata, 

c) a szülők eredményeit igazoló iratok másolata, 

d) fedeztetési igazolás egy példánya,  

e) alombejelentő (alján az állatorvos aláírásával és pecsétjével),  

f) mikrochip behelyezéséről szóló igazolás vonalkódokkal ellátott és állatorvos által igazolt 

példánya, 

g) esetleges dajkakutya igazolás. 

 
80. A tenyésztő a kölykezéskor közvetlenül tájékoztassa az illetékes tenyésztési felelőst. 

 

81. A helyi szervezetek tenyésztési felelősének elsőrendű feladata az illetékességi területén a 

tenyésztők által bejelentett almok rendszeres ellenőrzése.  

 

82. Az ellenőrzésre első alkalommal az alom megszületését követő első öt nap valamelyikén kerül 

sor, ezt követően a kölykök chippeléséig és új tulajdonosokhoz kerüléséig további két alkalommal 

szükséges.  

 

83. Az ellenőrzések tényét és idejét, valamint az ott tapasztaltakat a tenyésztési felelős az 

alombejelentő nyomtatványon rögzíti és aláírásával igazolja a Törzskönyvezési Hivatal felé. 

 

84. Az alom ellenőrzésekor, azonosítani kell az anyakutya tetoválási, chipszámát. A vizsgálat kiterjed 

a tartási és egyéb körülményekre is, különös tekintettel az állatvédelmi törvény előírásaira is.  

 

85. Az ellenőrzést végző tenyésztési felelős a tenyésztő által megvásárolt alombejelentő lapot a rá 

vonatkozó részeknél kitölti és aláírásával igazolja.  

 

86. A tenyésztési felelős további feladata a Tenyésztési Szabályzat betartásának felügyelete és 

ellenőrzése.  
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VIII. Származási Bizonyítvány 
 

87. A Származási Bizonyítvány a leszármazás igazolása. A Származási Bizonyítvány a HNJE 

megrendelésére kibocsátott hiteles okmány, melyet a MEOESZ, az FCI és a WUSV is elismer. A 

HNJE és a MEOESZ Törzskönyvezési Hivatala igazolja a törzskönyvi bevezetés azonosságát és 

kiadja az SV által elkészített FCI által elismert Származási Bizonyítványt.  

 

88. A szülők elért tenyészminősítése alapján az alábbi származási lapokat különböztetjük meg: 

 

88.1. „Regiszteres”, 

a) 2018. július 1-jét követően kizárólag azon egyedek kaphatják, melyeknél mindkét 

szülő: 

 a tenyészkort elérte, 

 a csípő- és könyökízületi diszplázia röntgeneredménye „a” elismert, 

 és legalább „jó” kiállítási minősítéssel rendelkezik. 

 

b) Formája: Fehér színű, egyéb különleges megjelölést, feliratot nem tartalmazó 

származási bizonyítvány. 

88.2. ”Normál /ZTP/, 

a) Azon egyedek kapják, melyeknél mindkét szülő 

 a tenyészkort elérte, 

 a csípő- és könyökízületi diszplázia röntgeneredménye „a” elismert, 

 és tenyészszemle eredménye alapján tenyésztésbe vehető. 

 

b) Formája: Zöld színű, egyéb különleges megjelölést, feliratot nem tartalmazó 

származási bizonyítvány. 

88.3. „ELIT” Származási Bizonyítvány,  

a) Azon egyedek kapják, melyeknél mindkét szülő 

 a tenyészkort elérte, 

 a csípő- és könyökízületi diszplázia röntgeneredménye „a” elismert,  

 és legalább „jó” kiállítási minősítéssel rendelkezik, 

 legalább 1-es fokozatú, háromágazatú FCI munkavizsgával rendelkezik 

 Körungeredménye alapján tenyésztésbe vehető.  

 

b) Formája: Piros színű, „Elit tenyésztésből származó” feliratú származási 

bizonyítvány. 

 

89. A Származási Bizonyítvány birtokjoga a kutya tulajdonosáé.  

 

90. A tenyésztés céljából bérelt szuka bérlője a bérleti szerződés idejére jogosult a Származási 

Bizonyítványt magánál tartani. Ugyanez vonatkozik egy kan bérlőjére is, ha fedeztetési állomást 

létesít. 

 

91. A tenyésztő kötelessége a Származási Bizonyítvány kézhezvétele után az adatok helyességét 

átvizsgálni, majd az első oldalon, mint illetékes aláírni. Az alom Származási Bizonyítványának 

átadása a tulajdonosnak a tenyésztő kizárólagos joga. 

 

92. A tulajdonosváltozás igazolásának helye a Származási Bizonyítvány hátoldalán van, a vevő neve, 
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címe feltüntetésével, továbbá az eladás kelte és az eladó és a vevő - igazoló aláírásával. A 

tulajdonosváltozást a HNJE Központi Irodánál kell haladéktalanul jelenteni.  

 

93. Amennyiben a „normál (ZTP)” vagy „regiszteres” származási lappal rendelkező kutya szülei 

teljesítették az Elit kategória feltételeit, úgy lehetőség van ún. tenyész-érték változás 

bejelentésére.  

A tulajdonos kérésére a HNJE nyilvántartásában meglévő, valamint az igazolt és elért 

eredmények alapján a kutya származási lapja - költség ellenében - a magasabb kategóriának 

megfelelő származási lapra cserélhető, és a kutya a Főtörzskönyvben az új származási lapnak 

megfelelő osztályába kerül átsorolásra.  

Ez nem lehetséges azon kutyák esetében, ahol a szülők nem érték el a tenyésztésbevétel alsó 

korhatárát, és korábban ezért kapott az alom regiszteres származási bizonyítvány. 

 

 

IX. Egészségügyi szűrések 
 

94. A csípő- (a továbbiakban: CSD) és könyökízületi elváltozás (a továbbiakban: KD) vizsgálata 

kötelező. A vizsgálat napján a kutya alsó korhatára betöltött 12 hónap.  

 

95. A vizsgálatot az Egyesülettel szerződött állatorvosok végezhetik. A vizsgálat elvégzésének tényét 

az állatorvos az SZB megfelelő rovatába történő bejegyzéssel és bélyegzőjével igazolja.  

 

96. A vizsgálattal megbízott orvos a vizsgálat előtt köteles a kutya fülébe tetovált számot, chip-el 

jelölt kutya esetében a chip azonosító számát ellenőrizni és azonosítani az eredeti SZB-n szereplő 

számmal. Az egyezőséget a dátum, és a szám beírásával igazolja. Ha ez a szám olvashatatlansága 

miatt nem lehetséges, abban az esetben azonosító chippel kell, hogy ellássa az egyedet, amelyet a 

fentebb már részletezett hivatalos előírásoknak megfelelően rögzítenie kell.  

 

97. A röntgenfelvétel elkészítésekor a felvételre történő eltávolíthatatlan felirat rögzítésével fel kell 

tüntetni a kutya nevét, azonosítási számát (chip száma), valamint a szűrőállomás azonosítóját, 

vagy a felvételt végző orvos nevét.  

 

98. Az így elkészített röntgenfelvételt az állatorvos megküldi az Egyesület Törzskönyvezési 

Hivatalának az általa kitöltött értékelőlap formanyomtatvánnyal együtt.  

 

99. A végleges szakvéleményt az Egyesület által megbízott állatorvosi szakbizottság, illetve személy 

adja meg.  

 

100. A ”normál”, ”majdnem mentes”, valamint a ”még elfogadható” (”enyhe”) értékelésű CSD/KD 

leleteknél az SZB –re ”a” elismerés szövegű és a fokozatokat jelölő bélyegző kerül. 

 

Fellebbezés 

 

101. Az egészségügyi szűrés „közepes” vagy „súlyos” minősítéséről a HNJE Központ értesíti a 

tulajdonost. Az értesítéstől számított 30 napon belül a tulajdonos fellebbezést adhat be, melyet 

írásban (e-mailben) jelez a Központ részére.  

 

102. A 30 napos határidő jogvesztő, vagyis ezt követően nincs lehetőség további fellebbezésre, az 

eredmény a származási lapra bevezetésre kerül, a kutyát pedig tenyésztési tilalom alá helyezzük. 
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103. A fellebbezés során az elbírálást az SV végzi. Amennyiben nem SV szűrőállomáson készítették 

a felvételt, úgy a röntgent meg kell ismételni, melyre 60 nap áll rendelkezésre. Ha ilyen 

állomáson történt a szűrés, nem készül újabb felvétel. 

 

104. A felvétel kiküldése az adott SV szűrőállomásról történik. Az SV által kiadott eredmény 

végleges, a származási lapra bevezetésre kerül, további fellebbezéssel nem lehet élni. 

 

105. Amennyiben az SV kedvezőbb elbírálást ad a megfellebbezett eredménynél, úgy a HNJE 

visszatéríti a fellebezéssel járó költségeket a tulajdonos részére.  

 

106. Fellebbezés esetén kizárólag a végső eredmény kerül feltüntetésre a származási lapon. 

 

 

X. Nyilvántartás, azonosítás, igazolások rendje 
 

107. Az egyedek azonosítása érdekében a kutyákat EU konform módon, ISO szabványnak megfelelő 

transzponderrel (mikrochippel) kell megjelölni, mely a későbbiekben a kutya azonosítását 

szolgálja. 

 

108. A kutya azonosítására a Tenyésztési Szabályzatban meghatározott esetekben DNS vizsgálattal is 

sor kerülhet.  

 

109. Az egyedek minősítéseinek és teljesítmény eredményeinek vezetésére az Egyesület 

sorszámozott Teljesítményfüzetet bocsát ki. A füzet sorszámát a kibocsátáskor kötelező 

felvezetni a származási bizonyítvány hátoldalán a megfelelő rovatba. Egy egyed számára csak 

egy Teljesítményfüzet vezethető, elvesztése esetén annak pótlása a Központi iroda feladata 

kérelem alapján. Az új Teljesítményfüzet kibocsátásának tényét, dátumát és számát a 

származási bizonyítványra ismételten be kell vezetni. 

 

110. Az egészségügyi szűrővizsgálatok eredményei, az ún. CSD/KD minősítések a származási 

bizonyítvány belső ívén, az erre a célra kialakított rovatban kerülnek feltüntetésre a Tenyésztési 

Szabályzat mellékletében meghatározott, az értékhez igazodó bélyegzők feltüntetésével, 

valamint a bevezetésre jogosult személy aláírásával hitelesítve. 

 

 

Teljesítményvizsgálati szabályok 

 

111. Az Egyesület a fajta anyaországának szövetsége (SV) által kialakított feltételrendszert veszi 

alapul a tenyésztésbevételhez szükséges követelmények meghatározásánál, melyet 

szabályzataink részleteiben meghatároznak. 

 

112. Az Egyesület a munkavizsga és munkaversenyek tekintetében az anyaország szövetsége által is 

elfogadott, az FCI Használati Kutya Bizottsága által készített és mindenkor hatályos „Útmutató 

a nemzetközi munkakutya vizsgák, valamint a nemzetközi nyomkövető vizsgák 

lebonyolításához” szabályzatban foglaltakat alkalmazza.  

 

113. A tenyészcélnak megfelelő küllemvizsgálat, valamint munkateljesítmény tekintetében az 

Egyesület Tenyészkiállítási-, Tenyészszemle- és Körung Szabályzata alkalmazandó. 
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114. Az importált egyedek teljesítményvizsgálati eredményeit az Egyesület abban az esetben fogadja 

el, ha azok FCI tagegyesületnél megszerzett és FCI által is elismert bírónál leigazolt kiállítás és 

körung eredmény, vagy egy SV által elismert bírónál az SV rendszerében lejelentett és 

nyilvántartott rendezvényen született. Munkavizsga tekintetében az FCI Használati Kutya 

Bizottsága által elfogadott 1-es fokozatú háromágazatú munkavizsga elfogadott, amennyiben azt 

FCI bírónál teljesítették.  

 

A teljesítményvizsgálatot végzők személyi feltételei 

 

115. A német juhászkutya tenyészminősítést kiadó rendezvényein az FCI által elismert küllembírók, 

munkabírók és körungmesterek láthatnak el bírói tevékenységet. 

 

 

XI. Szankciók 
 

116. HNJE elnöke és a TT határozata alapján a korlátozások megszegőit a Törzskönyvezési Hivatal 

az alábbiak szerint bünteti: 

 

a) A tenyészalkalmassági minősítés felfüggesztését vagy megvonását kilátásba helyezheti.  

 

b) Más szabálytalanságok miatt (pl. fedezési bejelentési kötelezettségének elmulasztása, vagy 

gyors egymás utáni fedeztetés) írásban figyelmezteti, esetleg a Közgyűlés által meghatározott 

pénzbüntetést rója ki.  

 

c) Más jelentős szabálytalanságok az Egyesület Tenyésztési Tanácsa hatáskörébe tartoznak, 

amelyeket az egyedenként bírál el és dönt – vagy javaslatot tesz – a büntetés mértékéről. A 

Közgyűlés megszavaztatja a pénzbüntetés bevezetését is. Ebben az esetben a kiszabott 

pénzbüntetés az Egyesület bevételeiben, mint ”névtelen adomány” jelenik meg.  

A büntetési összeg kétharmadát a Főtenyészszemle, egyharmadát pedig a Nemzeti Bajnokság 

költségvetése kapja. A döntés ellen az érintett jogában áll óvást benyújtania. Az óvást az 

Egyesület vezetősége vizsgálja ki. 

 

d) Azok a fedező kan tulajdonosok, akik tenyésztési tilalom alatt állnak, kötelesek a fedeztetési 

díjat visszatéríteni. Azok a kanok vagy szukák esetében, amelyek több személy tulajdonában 

vannak, a Törzskönyvezési Hivatal részére megegyezéses bejelentés előterjesztése alapján – 

írásban – egy személyt kell megnevezni, mint képviselőt és aláírásra jogosultat. 

 

 

XII. Záró rendelkezések 
 

117. A korábbi Tenyésztési Szabályzat 93. pontja - a tenyészérték átminősítésről - megszűnik. 

 

118. A Tenyésztési Szabályzatot a HNJE Vezetősége a 2020.09.28-ai Vezetőségi ülésén hagyta jóvá, 

melyek 2020. október 1-jével hatályba lépnek. 

 

 

 

Budapest, 2020. október 1. 

 


