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A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a 
Közösségért (MOFTEK) 

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 
  

1. A szabályzat célja.  
  
1.1  A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI 

által előírt fajta standard (FCI 327) pontjaiban megfogalmazott elvárásokat 
érvényessé és használhatóvá tegye a típusos orosz fekete terrier sikeres 
tenyésztésében Magyarországon. 

1.2 A másik fontos cél, hogy ez a tenyésztés a legmagasabb elvárásnak is eleget 
tegyen az egészséges, betegségektől mentes orosz fekete terrier állomány 
megvalósítása érdekében. 

2. A tenyésztésbe vétel, fedeztetés feltételei. 

 
2.1Funkcionálisan egészséges egyedekkel, az állatvédelmi törvény 

követelményeinek betartásával szabad kutyát tenyészteni. A tenyésztő 
felelőssége, hogy az általa tenyésztésbe vont kutyának jó körülményeket, 
megfelelő tartást kell biztosítania, ami megfelel a fizikai és lelki igényeiknek, az 
utódok fejlődésének, szocializálódásának.  

 
    Tenyésztésbe csak olyan egyedek állíthatók, akik 

 az FCI által elismert származási lappal rendelkeznek, 

 a fajta standardjának (FCI 327) megfelelnek, 

 2007. 12.31-ig megszerezték a MEOE érvényben lévő szabályzata szerinti 
kiállítási minősítést, 

 2008. január 1-e és 2010. december 31. között az akkori fajtagondozó, 
Karakán Klub Tenyésztési Szabályzata szerint „tenyészthető”, vagy 
„tenyésztésre javasolt” minősítést szereztek. 

 2011. január 1-től „tenyészthető”, vagy „tenyésztésre javasolt” minősítést  
      szereztek a MOFTEK által rendezett, vagy engedélyezett tenyészszemlén.  

 A tenyészkutya akkor teljesíti a tenyésztésbe vétel előírásait, ha a fentiek 
szerint  „tenyészthető” vagy „tenyésztésre javasolt” minősítést szerez. 

 Feltétel: 2011. január 1-től a csípő és könyök röntgenvizsgálatra történő 
szűrés. A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie 
tekintettel arra, hogy a tenyészszemlén a diszplázia szűrés eredményének 
bemutatása feltétel és kötelező.   

 
HD-fokozatok: 

 HD-A (mentes) korlátlanul tenyésztésbe vonható 

 HD-/+B (majdnem mentes (átmeneti)) korlátlanul tenyésztésbe vonható 

 HD+C (enyhe) korlátlanul tenyésztésbe vonható 

 HD++D (közepes) kizárólag csak HD-A, illetve HD-/+B minősítéssel rendelkező 
egyeddel. 

 HD+++E (súlyos) tenyésztésből kizárandó 
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 ED-fokozatok: 

 ED 0 (mentes) korlátlanul tenyésztésbe vonható 

 ED 1 (átmeneti) korlátlanul tenyésztésbe vonható 

 ED 2 (közepes) kizárólag csak ED 0, illetve ED1 minősítéssel rendelkező 
egyeddel. 

 ED 3 (súlyos) tenyésztésből kizárandó.  
 

2.2.Amennyiben az importált kutya a származási országában nem lett chipezve, 
akkor a honosított származási lapra utólagosan be kell vezetni a behelyezett 
azonosító chip számát. Az országban átmenetileg tenyésztés  céljából tartózkodó 
kutyákra ez nem vonatkozik, de azonosításuk egyértelmű kell legyen (tetoválás, 
chip). 

 

2.3 A vemhesen importált szukáknak a kölykezést követő lehető legközelebbi 
alkalommal az alom bejelentése után –kell megszerezni az utólagos tenyésztési 
engedélyt. A származási lapok kiadása addig felfüggesztésre kerül. Az 
alombejelentőhöz csatolni kell az eredeti fedeztetési igazolást, különben a 
kiskutyák nem vehetők törzskönyvi nyilvántartása. 

 
2.4Importált kanokat honosítás után még akkor is, ha Champion címük van, csak a 

MOFTEK tenyészszemléjén szerzett „tenyészthető”, vagy „tenyésztésre javasolt” 
minősítés birtokában lehet tenyésztésbe állítani. 

 
2.5Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai az irányadók. 
 
2.6Külföldi fedeztetés: csak az FCI által elismert származással rendelkező kannal és 

az FCI által elismert törzskönyvvezető szervezet fedeztetési igazolása alapján. 
 
2.7 Adminisztratív szempontból mesterséges megtermékenyítésnek az állatorvos 

által végzett beavatkozást tekintjük. Amennyiben a beavatkozás során mind a kan, 
mind a szuka jelen van, akkor az állatorvos igazolást ad arról, hogy a kan és a 
szuka egyedi azonosításáról meggyőződött. Mélyhűtött sperma felhasználása 
esetén (amikor az apaállat nincs jelen) a spermabank hivatalos igazolása 
szükséges az utódok törzskönyvezéséhez. 

 
2.8 Fedeztetési jegy. A természetes fedeztetésnél a fedező kan tulajdonosa kiállít 

egy, a nevére vásárolt és nyilvántartott fedeztetése jegyet (nem átruházható). 
Aláírásával igazolja, hogy szemtanúja volt a fedeztetésnek és az első példányt 
átadja a szuka tulajdonosának. A fedeztetési jegy első példánya a törzskönyvezés 
alapbizonylata, a második példány a fajtaklubot illeti meg, a harmadik példánya a 
kantulajdonos tulajdonában marad. Mesterséges fedeztetésnél a beavatkozást 
végző állatorvos igazolását is csatolni kell a fedeztetési jegyhez. 

 
2.9 Fedeztetési díj. A fedeztetés feltételeinek, a díj összegének és fizetési módjának 

meghatározása kizárólag a szuka és kantulajdonos megállapodásának tárgya. 
Ajánlott írásban rögzíteni a későbbi viták elkerülése érdekében a díjat, az 
esetleges sikertelen fedeztetés esetén az ismétlés feltételeit. A fedező kan 
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tulajdonosának joga van arra, hogy csak a fedeztetés ellenértékének megadása 
után írja alá és adja át a szuka tulajdonosának a fedeztetési jegyet. 

  

 3. A  tenyésztésbe vétel korhatárai. 

   

3.1.Tenyészthető az a szuka, amely a pároztatás napján legalább 18 hónapos. Felső 
korhatár 8 év és ettől kizárólag a Tenyésztési Bizottság külön engedélye alapján, 
a tenyésztő írásban kért alapos indokait figyelembe véve lehet csak eltérni. 

 
3.2 Tenyészthető az a kan, amely a párzás időszakában legalább 18 hónapos. 18 

hónapos kor alatt egy kan csak a Tenyésztési Bizottság külön engedélyével 
vonható tenyésztésbe, melyet a tenyésztőnek írásban az alapos ok 
megjelölésével kell kérelmeznie. 

 
3.3 15 hónapos kornál fiatalabb kanra, illetve 18 hónapos kornál fiatalabb szukára 

tenyésztési engedély semmilyen körülmény között nem adható ki. 
  
3.4 Tenyészszemle alsó korhatára 15 hónap. 

 

 4. Két kölykezés közötti idő.  

 
4.1 Egy szuka után két naptári évenként csak három alom törzskönyvezhető 

függetlenül az alomban felnevelt kölykök számától. A szuka 8 éves koráig 
összesen legfeljebb hatszor fialhat. 

 
4.2 A MOFTEK Tenyésztési Bizottsága figyelemmel kíséri a tenyésztők munkáját és 

határozott fellépést kezdeményez az ennél gyakoribb elletések esetén. 
 

5. A tenyésztés, alombejelentés, törzskönyvezés feltételei.  

 
5.1 A tenyészállatot mindenkor az állatvédelmi törvény betartásával kell tartani, illetve 

a szukáknál biztosítani kell, hogy a vemhesség és az alom felnevelése nem jár a 
kondíció romlásával és egészségügyi kockázattal. 

 
5.2 Nem vonható tenyésztésbe az egyed, ha 2008. január 1-e és 2010. december 

31. között az akkori fajtagondozó Karakán Klub érvényes Tenyésztési Szabályzata 
szerint nem kapott „tenyészthető”, vagy „tenyésztésre javasolt” minősítést. 
2008. január 1-e előtt nem szerezte meg a MEOE által előírt –tenyésztéshez 
szükséges – kiállítási minősítéseket.   

  
5.3 Megszületett alomnak minősül  

 a vemhesség 58. napja után megszületett alom, függetlenül a kölykök 
számától és az élve született kölykök számától. 

 a vemhesség 30. napja után bekövetkezett vetélés 
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5.4 Ha egy alomban 8 kölyöknél több van akkor a tenyésztő köteles vagy dajkakutyát 
használni, vagy a kölykök póttáplálásáról gondoskodni úgy, hogy az anyakutya 
kondíciója ne csökkenjen és az egészségét ne veszélyeztesse. 

 
5.5Az alombejelentőt az egyesületnél/ helyi szervezeteknél/MEOE-nál lehet 

megvásárolni. Olvashatóan először a kanokat, majd a szukákat felsorolva 
hiánytalanul kell kitölteni. Csatolni kell mind a szuka, mind a kan tenyész 
engedélyének és származási lapjának mindkét oldali fénymásolatát, az 
egészségügyi szűrések másolatát, a fedeztetési igazolást, a kiállítási 
eredményeket és ezt követően leadni a MEOE-ba. 

 
5.6 Felülbélyegzett származási lapot azok az utódok kapnak, akik szülei nem 

teljesítik egyesületünk tenyésztései és tenyészszemle szabályzatában leírt 
követelményeket. 

 
5.7  Az almot abban az országban kell regisztrálni, ahol a szuka tulajdonosa állandó 

lakhellyel rendelkezik.  
 
5.8 Egy alomból származó kölyköket csak egyben, egy alkalommal lehet regisztrálni 

és amennyiben ez hat hónapos korig nem történik meg, akkor csak DNS vizsgálat 
után kerülhet beadásra az „Alombejelentő”.   

 
5.9 Két császármetszés után a szuka kutyát ki kell vonni a tenyésztéstől. 
 
5.10 Rokon és vonal tenyésztés: igen szoros rokontenyésztésre kizárólag a 

tenyésztő alapos indokkal történő kérelme alapján a Tenyésztési Tanács 
engedélyével van lehetőség.   

  

6.Tenyésztésből kizáró ok: 

 
6.1Tenyésztésbe nem vonható színhibás, rejtett heréjű, nem megfelelő 

idegrendszerű kutya. 
 

7. Tenyésztésvezető kinevezésének célja:  

 

7.1 A tenyésztésre, tenyészszemlére, az orosz fekete terrier egészség megőrzésére, 
tartására, kiállítási etikára, fajtanépszerűsítésre, fajtamentésre vonatkozó 
irányelvek kidolgozása. 

 
7.2 Feladata az utódellenőrzés megszervezése és irányítása, az egyes tenyész 

egyedek tenyészértékének figyelemmel kísérése. 
 
7.3 Főtenyészszemlék, tenyészszemlék szervezése, a személyes részvétel, vagy 

akadályoztatása esetén a tenyésztési bizottság más tagja megjelenésének 
biztosítása 

 
7.4 A fajtaklub elnökével közösen, de külön-külön is a MEOE Törzskönyvezési 

Osztályának munkatársaival a származási lapok kiadásánál szorosan 
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együttműködik, különös tekintettel a szülőpár minősítéséhez szükséges 
igazolások ellenőrzésében. 

 
  

8.Tenyésztési Bizottság 

 

8.1 Összehangolja a fajta tenyésztési programjának megvalósításához szükséges 
feladatokat, ellenőrzi az almokat, a tenyészvizsgákon képviselője jelen van.  

 
8.2Minden olyan kétséges kérdésben dönt, mely a tenyészengedélyezés 

alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos és nem került rögzítésre a 
szabályzatokban. 

 
8.3Figyelemmel kíséri a tenyésztésben történt változásokat és szükség esetén a 

szabályzatok módosítását kezdeményezi. 
 
8.4Gyűjti és nyilvántartást vezet az orosz fekete terrierek tenyésztési, tenyészszemle 

és kiállítási eredményeiről, arról éves szinten összefoglalót (statisztikát) készít. 
 
8.5 Feladata a fajtaklub által kiírt pályázatok, pontversenyek pályázati feltételeinek 

kidolgozása, kiírása, értékelése, elbírálása, jutalmazása. 
 
8.6 A Tenyésztési Bizottság döntései ellen jogorvoslattal lehet a fajtaklub elnöksége 

felé 15 napon belül fordulni. 
 
8.7 A Tenyésztési Bizottság 3 tagból áll, elnöke a mindenkori Tenyésztés vezető. A 

Tenyésztés vezetőt és a Tenyésztési Bizottság tagjait a közgyűlés az 
alapszabályban rögzített feltételek szerint választja meg. 

 

8.8 A Tenyésztési Tanács a közgyűlésnek minden évben köteles munkájáról 
beszámolni.  

  

9. Kennel nevek-kennel védelem. 

 
9.1 A kennel név a kutya családneve. Írott és kiejtett formában különböznie kell már 

védett kennel nevektől. A tenyésztők személyes használatra kapják és az általuk 
tenyésztett egyedeket ezzel kell törzskönyveztetniük. Nem átruházható és nem 
változtatható.  

 
9.2A kennel nevet még az alom bejelentése előtt, időben kell megfelelő 

formanyomtatványon igényelni a MEOE-nál. 
 
9.3 Amennyiben a tenyész kutyák több személy tulajdonában vannak, akkor erről a 

tulajdonosok között írásos szerződést kell kötni, amelyből világosan kitűnnek a 
jogviszonyok és kötelezettségek. 
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Záró rendelkezés: 

A fajtaklub által gondozott fajtát (orosz fekete terrier) tartó és tenyésztő köteles a 
Tenyésztési Szabályzat tartalmáról, illetve a változásokról a MOFTEK által közzétett 
nyilvános honlapon www.oroszterrier.hu tájékozódni. 

Jelen Tenyésztési 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 Tenyésztési 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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