MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a
Közösségért (MOFTEK)
TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA
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.
2.Tenyészszemle rendezvények.
Tenyészszemlét legalább évi hat alkalommal a MOFTEK által jóváhagyott helyen és
időben rendezhetnek a MEOE szervezeti egységei, melyhez az Országos Elnökség
előzetes hozzájárulása is szükséges. Fajtaklubunk évi két alkalommal
főtenyészszemlét rendez. A rendezvények számát, helyét, pontos időpontját
fajtaklubunk honlapján www.oroszterrier.hu, valamint az A Kutya újság Egyesületi
élet rovatában időben közzé teszi.
A vizsgára jelentkezett kutyákat fotókkal is dokumentáljuk és a készült felvételek a
kutya adataival együtt a fajtagondozó szervezetben hozzá férhetővé válnak a
későbbi tenyésztés, fajtanemesítés érdekében, valamint a hazai állomány mindenkori
felméréséhez.
3. A tenyészszemle bírói.
A tenyészszemlén legalább két szakbíró bírál (a munkaképesség és vézenvizsgálatot elismert munkabíró, a kutya küllemét elismert küllembíró), akiket előzetes
egyeztetés után a MEOE Küllembírói tanácsa delegál. Bíró az lehet, aki a gondozott
fajta elismert küllembírája, munkabírója.
4. A tenyészszemlén való részvétel feltételei:
A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az FCI által elismert
származási lappal rendelkezik.
Tüzelő szukát a tenyésztés engedélyezés előtt a tenyészszemle vezetőjének be kell
jelenteni.
A felvezetett kutyáknak azonosíthatóknak kell lenniük chip, vagy olvasható tetoválás
alapján. A chip leolvasásához klubunk a leolvasót biztosítja.
Azok az egyedek bírálhatók, ahol minden kétséget kizáróan az azonosítás
megtörtént.
A tenyészszemlén csak 15 hónapos kort meghaladó kutyák vehetnek részt.
A tenyészszemlére az ebet tulajdonosa, vagy a tulajdonos megbízottja vezetheti fel.
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A tenyésztés engedélyezés napján a következő iratokat kell bemutatni:
1. FCI-s és eredeti, vagy honosított MEOE származási lapot.
2. Ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapját
3. A területre történő belépéskor a kutya érvényes oltási könyvét
4. Eredeti igazolás: csípőizületi diszplázia szűrés eredménye: mentes (HD-A), majd
nem mentes (HD-/+ B), enyhe (HD+ C),közepes (HD++ D).
2011-től könyökizületi diszplázia szűrés eredménye: mentes (ED O), enyhe (ED 1)
közepes (ED 2).
5. A kiállítási eredményeket bizonyító bírálati lap másolata.
5. A tenyészszemle küllembírálati szempontjai.
1. méret
2. fejlettség, csontozat
3. kondíció
4. fej (forma, méret, szemek, pigmentáció, fülek, fogazat,)
5. nyak
6. felső vonal (mar, hát, ágyék, far, farok)
7. front (mellkas-szélesség)
8. alsó vonal (mellkas mélység, has)
9. elülső végtagállás (izmoltság, szögellés)
10. hátulsó végtagállás (izmoltság, szögellés)
11. szőrzet (szín, minőség)
12. mozgás
13. nemi jelleg
14. összbenyomás

6. A képességvizsga szempontjai.
A tenyészszemlén az elbírálás a méretfelvétellel kezdődik:
Marmagasság, könyök-magasság,lábszár-hossz, mellkas szélesség, mellkas kerület,
mellkas mélység, csukló kerület, testhosszúság, fejhossz és szélesség, súly. Ez is
egyfajta viselkedési próba. A kutyának nyugodtan kell viselkednie.
Engedelmes:
Pórázon követés: 15 lépés egyenesen, hátraarc, majd vissza. A kutya nem húzhat,
nem mutathat félelmet és figyeljen a gazdájára.
Csoportkerülés, aztán a csoport közepén leülés. A csoportnak legalább 4 főből kell
állnia, akik egymástól 2-4 lépésre helyezkednek el.
A kutya nem mutathat félelmet, vagy agressziót, laza pórázon kell lennie.
Értékelés: Közömbös – megfelelő.
Támad, vagy félelmet - nem megfelelő.
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Örző-védő:
A segéd 10 lépésre a kutyától hangosan támadást imitál, a kutya a gazda mellett áll
(pórázon, vagy lekötve).
A kutya nem mutathat félelmet, lehetőség szerint támadjon
Értékelés: Kitámad, ugat, közömbös – megfelelő.
Fél, menekül -- nem megfelelő.
Lövéspróba. A kutyától legalább 45 lépésre álló segéd 9mm-es riasztópisztollyal
egyszer a levegőbe lő. A kutya nem mutathat félelmet.
Értékelés: Nem fél, esetleg ugat – megfelel.
Fél, menekül - nem felel meg.
7. A tenyészszemlén kiadható minősítések.
1.
2.
3.
4.

„Tenyésztésre javasolt"
„Tenyészthető"
„Tenyésztésbe vehető, egyszeri alkalommal"
„Tenyésztésre nem engedélyezett"

1. "Tenyésztésre javasolt" az az egyed, amely kiemelkedő küllemű,
kiegyensúlyozottan viselkedik, kiemelkedő munkaképességet mutat, az örző-védő
próbán aktívan támad és megfogja a segédet, HD A mentes csípő-és ED O mentes
könyök izületi DP vizsgálati eredménnyel
rendelkezik. Tenyésztésre javasolt
minősítés kizárólag főtenyészszemlén adható ki.
2. "Tenyészthetõ" az az egyed, amely az FCI által az adott fajtára meghatározott
standard előírásainak megfelel, kizáró hibával nem rendelkezik, munkakészségérõl
és kiegyensúlyozott idegállapotáról bizonyságot tesz, illetve mentes, majdnem
mentes (átmeneti), enyhe, közepes csípő, mentes, enyhe, közepes könyökizületi DP
szűrési eredménnyel rendelkezik.
3. "Tenyésztésbe vehető, egyszeri alkalommal” az az egyed, amelynek tenyésztésre
alkalmassága a bíró megítélése szerint csak utódellenőrzés mellett határozható meg.
1 alom után 2 kutya bemutatása szükséges (1kan, 1 szuka). 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, vagy a munkabíró megítélése
szerint a kutya a munkaképesség elbírálásán az előírásoknak nem felel meg, vagy
súlyos (HD+++E) csípő és 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 kizárta magát
a tenyésztésből.
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A tenyésztésből ki kell zárni a kutyát, ha a csípőizületi diszplázia szűrés eredménye
súlyos (HD+++E), vagy a könyökizületi diszplázia szűrési eredménye.súlyos (ED 3).
Ezen kutyák ivartalanítását a fajtagondozó MOFTEK javasolja, illetve anyagilag is
támogatja.
Javasoljuk és anyagilag továbbra is támogatjuk 2011. január 1-től az egészségügyi
szűrések meglétét, függetlenül attól, hogy az adott egyed már rendelkezik korábbi
kiállítási, és/vagy tenyészszemle eredményekkel elősegítve ezzel a minél
egészségesebb állomány jövőbeni kialakulását.
8. A vizsga lefolytatása, bejegyzésre kerülő minősítések.
A vizsgáról minden bemutatott kutya részére Bírálati lap kerül kiállításra, melyet a
szakbírók hitelesítenek és az előzőleg leadott törzskönyvön (származási lapon)
igazolják az elért eredményeket.
A MEOE Törzskönyvezési osztálya a bírálati lapok egy példányát az összesítővel a
vizsgát követően 8 napon belül megkapja.1 példány a fajtaklubnál kerül archiválásra,
illetve 1 példány a tulajdonost (megbízottját) illeti meg.
Záró rendelkezés:
A fajtaklub által gondozott fajtát (orosz fekete terrier) tartó és tenyésztő köteles a
Tenyészszemle Szabályzat tartalmáról, illetve a változásokról a MOFTEK által
közzétett nyilvános honlapon (www.oroszterrier.hu) tájékozódni.
Jelen Tenyészszemle Szabályzatot a MOFTEK közgyűlése 2011. január 30-án
elfogadta.
Hatályba lépésének időpontja a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete
Elnökségi Határozatának kiadása.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesületének hatályos Tenyészszemle szabályzatában leírtak az
irányadók.
Budapest, 2011-01-05
64/2011.(05.18.)sz. MEOE OE határozat
Az Országos Elnökség ismételten megtárgyalta a MOFTEK javított Tenyésztési
Szabályzatát és a Tenyészszemle Szabályzattal együtt mai naptól életbe
léptette.
Fenti sz. határozat egyhangúlag elfogadásra került. (5 mellette, 0 ellene)
Budapest, 2011-05-18.
Korózs András sk

Dobainé Tar Zsuzsanna sk.

A MEOE Elnöke

MOFTEK Elnöke
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