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TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 

HÍRÖS MAGYAR ROTTWEILER EGYESÜLET (HMRE) 

1.BEVEZETÉS 

A Hírös Magyar Rottweiler Egyesület (HMRE), mint társadalmi szervezet Tenyésztési 

Szabályzatának legfőbb célja a fajtatiszta rottweiler kutyák magyarországi tenyésztésének 

szabályozása, a Német Általános Rottweiler Klub (ADRK) irányadó rendelkezéseire 

tekintettel. Mindenek előtt a rottweiler kutya külső megjelenésének éppúgy, mint a fajtára 

jellemző belső tulajdonságok (wesen) megőrzése és a teljesítőképességének fejlesztése az FCI 

által No.147 számon bejegyzett és módosított 24.07.2018 / D számú standard előírásai 

alapján.  

A tenyésztés és az örökítés szempontjából egészségesnek akkor nevezünk egy rottweiler 

kutyát, ha a fajtára jellemző típust, jegyeket, külső és belső jellemzőit (wesen) örökíti, és nem 

örökíti az ettől eltérő örökletes hiányosságokat, hibákat, betegségeket (defektusokat), melyek 

az utódok egészségét és funkcionális használhatóságát veszélyeztetik.  

A HMRE tenyésztési szabályzata és az FCI nemzetközi tenyésztési szabályai, a HMRE tagjai, 

számára kötelező érvényűek. 

 

2. TENYÉSZTÉS ÉS TENYÉSZTÉSI JOG  

2/1. Tenyésztő 

Minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, akinek (amelynek) tenyésztési célra rottweiler kutya vagy tenyészet  van a 

tulajdonában . 

Tenyésztő: aki a fedeztetés időpontjában tenyészszuka  tulajdonosa vagy bérlője, abban az 

esetben, ha a fedeztetés, a vemhesség és a kölykök első 60 életnapja alatt tevőlegesen 

gondoskodott a tenyészszukáról és a kölykökről. 

Gondoskodás: a HMRE tenyésztési szabályzata alapján a tenyésztő kötelessége, melynek 

értelmében a tenyészállatokra gyakorolt tevőleges cselekvését jelenti, ami magába foglalja a 

gondoskodó (tenyésztő) folyamatos közvetlen közelségét, a folyamatos figyelmét és 

felügyeletét,  az állatok megfelelő táplálását, ellátását és gondozását. 

A gondoskodás a tenyésztő feladata, melynek mindig eleget kell tennie. 

2/2. Szukák tenyésztési célra való bérbeadása 

A bérbe adott tenyészszukáról a bérleti szerződés időtartama alatt a bérlő gondoskodik. 

Amennyiben külföldi tulajdonú szuka bérlése történik akkor a bérbe vevőnek egy „igazolást” 

kell az Elnökség felé megküldeni hogy a bérbevevő valóban bérbe vette a szukát. 
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A bérbe adott tenyészszuka megszületett kölykeiről a  bérleti szerződés időtartama alatt a 

bérlőnek kell gondoskodnia.  

Amennyiben a külföldről történik egy szukakutya „kölcsönvétele” vagy „bérbevétele” és 

szukakutya nem rendelkezik tenyészszemlével  vagy az adott országban nem kell megfelelni 

semmilyen feltételnek,  akkor a magyarországi törzskönyvezéshez kötelező  a fajtát gondozó 

Egyesület  tenyésztési szabályzata szerinti feltétel rendszer teljesítése. Amennyiben a 

„kölcsön vett” illetve „bérbe vett”  szuka nem teljesíti a tenyésztési feltételeket, a tőle 

származó alom egyedei csak „R” jelű regisztrációs lapra jogosultak. 

2/3. Befedezett szukák eladása 

A befedezett vagy vemhes szuka eladásához vagy vásárlásához szükséges a tulajdon jog 

átírására. A tulajdon jog átírása után értelemszerűen az új tulajdonos nyilvánul 

tenyésztőnek. 

3.TENYÉSZTÉS 

A tenyésztés célja: az adott fajta tenyészértékét növelő tudatos és célirányos emberi 

tevékenység,  melynek célja a fajta jellegzetességének megőrzése, minőségének megtartása, 

lehetőség szerinti javítása. 

3/1. Tenyésztési feltételek 

3/1/1. /Általános rendelkezések 

A tenyésztés csak fajtatiszta, egészséges, fajtatípusos  rottweiler kutyákkal engedélyezett, 

melyek a tenyésztésbe vételük idején rendelkeznek FCI származási lappal és a HMRE által 

előírt alapvető feltételekkel. 

A tenyésztés alapvető feltételei: 

a) A tenyészet rendelkezzen a MEOESz által engedélyezett és levédett kennel névvel (az 

FCI védelme is ajánlott). 

b) A tenyészállatok rendelkezzenek érvényes tenyészvizsga bizonyítvánnyal.   

c) Fontos a tenyészállatok megfelelő kondíciója és egészsége.  

d) A HMRE által kötelezően előírt és a tenyészthető kategóriába eső HD és ED vizsgálati         

röntgeneredménnyel kell rendelkeznie. 

e) DNA teszt megléte,  mindkét szülőnek rendelkeznie kell a DNA teszttel legkésőbb a 

fedeztetés időpontjáig! 

f) A JLPP mint öröklődő genetikai betegség (fiatalkori gégebénulás) szűrésére 

vonatkozó TENYÉSZTHETŐ eredmény, mellyel mindkét szülőnek rendelkeznie kell 

legkésőbb a fedeztetés időpontjáig! 

Tenyészthető JLPP eredménynek az N/N  vagyis TISZTA („mentes”) valamint  az 

N/A vagyis HORDOZÓ  eredmények minősülnek. 

JLPP hordozó (N/A) egyed csak és kizárólag JLPP mentes (N/N) egyeddel 

párosítható. 
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A csípőizületi és könyökizületi diszplázia röntgenes vizsgálatának végleges 

kiértékelése legkorábban 15 hónapos korban következhet be. 

 

A HMRE  

-az általa elfogadott állatorvosoknál, 

-a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnél, 

-az ADRK-ÖRK-SRC értékelő állomásán  

született HD és ED röntgen értékeléseket/bírálatokat fogadja el. 

 

A Hírös Magyar Rottweiler Egyesület a törzskönyvezéshez és a tenyészvizsgák 

nevezéséhez elfogadja a Magyar Általános Rottweiler Klub által elfogadott HD és ED 

röntgen értékeléseket/bírálatokat, ugyanez fordított esetben is fennáll! 

 

 

HD-fokozatok és a tenyésztésben lehetséges felhasználásuk: 

ADRK/HMRE HD leírás  Tenyész értékelés  MEOESz FCI 

HD -   =mentes  tenyész és körung képes  0  A 

HD +/-   =átmeneti  tenyész és körung képes 1  B 

HD +   =enyhe   tenyészthető   2  C 

HD ++   =közepes  tenyésztésből kizárva  3  D 

HD +++  =súlyos  tenyésztésből kizárva  4  E 

HD 0   =hiányzó vizsgálat nem tenyészthető 

 

- HD 0 (HD-mentes) -  Korlátlanul tenyésztésbe vonható 

- HD 1 (HD átmeneti,) +/- Korlátlanul tenyésztésbe vonható 

- HD2  (HD-enyhe) +  HD mentessel illetve átmenetivel párosítható 

- HD 3  (HD-közepes)++ tenyésztésből kizárva 

- HD 4 (HD-súlyos) +++ tenyésztésből kizárva 

ED-fokozatok és a tenyésztésben lehetséges felhasználásuk: 

ADRK/HMRE  ED leírás  Tenyész értékelés MEOESz/FCI 

ED -   =mentes  tenyész és körung képes  0 

ED+/-   =átmeneti  tenyész és körung képes  1 

ED +   =enyhe   tenyész és körung képes  2 

ED ++   =közepes  tenyészthető    3 

ED +++  =súlyos  tenyésztésből kizárva   4 

ED 0   =hiányzó vizsgálat nem tenyészthető 
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- ED 0 (ED-mentes) -  Korlátlanul tenyésztésbe vonható 

- ED 1 (ED átmeneti, +/- Korlátlanul tenyésztésbe vonható 

- ED 2 (ED-enyhe) + ED mentessel, átmenetivel illetve enyhével párosítható 

- ED 3 (ED-közepes)++  Csak ED mentessel párosítható 

- ED 4 (ED-súlyos) +++  tenyésztésből kizárva 

 

-Tenyésztési engedélyt egy  közepes (++) könyök izületi diszplázia  esetén  a 

fajtagondozó szervezet elnökének írásbeli engedélye alapján , az egyed magas 

genetikai értékére való hivatkozással kaphatja meg az eb! 

-Külföldről behozott és honosított tenyészebek esetében, ha a származási országban a 

tenyészminősítésnek nincs feltételrendszere, a honosított állat tenyésztésbevétele előtt 

teljesíteni kell a tenyészvizsgát, az egészségügyi szűrést  (HD és ED), DNA tesztet és 

JLPP szűrést el kell végeztetni. Abban az esetben, ha a honosított eb a származási 

országban teljesítette azon előírt tenyésztéshez szükséges feltételrendszert mint a 

tenyészvizsga/tenyészszemle, a tenyészthető HD, ED, JLPP szűrés eredménye és a 

DNA teszt  akkor a tenyésztésbe vételéhez további feltételeket nem lehet előírni, 

Ugyanezen feltételrendszer magyarországi teljesítésére  (vagyis hogy Magyarországon 

teljesítse a tenyészvizsgát, Magyarországon legyen elvégeztetve a HD, ED, JLPP és a 

DNA szűrés) nem kötelezhető az adott eb. 

 

3/1/1. /A.   A tenyésztés emeltszintű feltételei: 

Amennyiben a szülőpár teljesítette a tenyésztés alapszintű feltételeit, az alábbi esetekben 

lehetősége van „emeltszintű” tenyésztési feltételek teljesítésére: 

Az alapvető tenyésztési feltételeken túl a szülők valamely ország felnőtt FCI Champion 

címével és legalább IPO I-es munkavizsgával rendelkeznek. 

A felnőtt Champion cím az alábbi FCI címek egyikével helyettesíthető: 

-Világgyőztes 

-Európagyőztes 

-VDH Bundessieger 

-ÖKV Bundessieger 

-valamely ország felnőtt Klubgyőztes címe 

- A HMRE rendezésében az ADRK szabályzatoknak megfelelően rendezett , ADRK 

Körmeister bírálata alatt teljesített KÖRUNG 

-Németországban teljesített ADRK Körung, Ausztriában teljesített ÖRK Körung 
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3/1/2. Kiadható származási lapok 

A MEOESZ Tenyésztési Szabályzatának 6.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint adható 

ki a származási lap: 

a) standard származási lap: e tenyésztési szabályzat 3/1/1. pontjában leírt „Tenyésztés 

alapvető feltételei” teljesítése. Megjegyzés: Abban az esetben, ha a szülők egyike nem 

teljesíti a standard származási lap feltételeit, az utódok regisztrációs lapra jogosultak. 

 

b) prémium származási lap: az alapvető feltételeken túl teljesítette a 3/1/1/A. pontban 

leírt „Tenyésztés emeltszintű feltételei” részben foglaltakat. 

c) regisztrációs lap: A MEOESZ Tenyésztési szabályzatának 7.§ (1) c) alapján azon 

almok, amelyek szülei a tenyészthetőség feltételeinek nem felelnek meg, egy 

regisztrálási igazolást kapnak, feltéve, hogy mindkét szülőállat FCI által elismert 

törzskönyvbe van felvéve. Az előírásoknak nem megfelelő párosításból származó 

almok legkorábban 12 hónapos korban  a törzskönyvbe felvétethetnek, és rendes 

származási lapot kaphatnak a MEOESZ Tenyésztési szabályzatának 4.§ és 7.§(3) és 

8.§ 6) szerint. A MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata 7.§, (3) szabályozza, hogy a 

7.§, (1) c pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására van lehetőség 

(ha előzetesen rendelkezik regisztrációs lappal) abban az esetben, ha az egyed maga 

utólag, - a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit 

teljesítette. 

 

d) A MEOESZ Tenyésztési szabályzatának 7.§ (1) a)-b) alapján ismeretlen felmenők, 

illetve tenyésztésből kizárt – részben vagy egészben – szülőpár utódai regisztrációs 

lapot kaphatnak, mely az egyed teljes élettartamára szól. Ennek alapján semmilyen 

körülmények között származási lap nem váltható ki a későbbiekben és a 8.§ 4) 

bekezdés értelmében utódaik nem jegyezhetők be a törzskönyvbe. 

 

 

3/2. Konfirmációs eljárás 

A konfirmációs eljáráson csak és kizárólag regisztrációs lappal rendelkező egyed vehet 

részt! 

Az egyesület által lefolytatott konfirmációs eljárást, az egyesület által rendezett 

tenyészvizsga napján kell lebonyolítani, miután a tenyészvizsga bírálatai befejeződtek. A 

konfirmációs eljárás alkalmával MEOESz és nemzetközi FCI küllembíró bírálhat, és csak 

ilyen bíró adhat minősítést.  

 

Konfirmációs eljárás akkor sikeres, ha a felvezetett és bemutatott egyed megfelel a 

fajtasztenderdben szereplő feltételeknek, rendelkezik az adott fajtára jellemző küllemi és 

természetbeli tulajdonságokkal. 

 

A konfirmáció a standard származási lapért akkor sikeres, ha a bíró kiadja azt a 

minősítést, hogy származási lap kiadható mivel a fajtaleírásnak megfelel. 
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Amennyiben a sikeres konfirmációval rendelkező egyedet később tenyésztésbe kívánják 

vonni abban az esetben az EMELT szintű tenyészvizsgát kell teljesítenie (küllembírálat és 

képességvizsga) valamint HD mentes (-) és ED mentes (-)és JLPP N/N (vagyis MENTES-

TISZTA) szűrési eredménnyel valamint DNA teszttel kell rendelkeznie! 

 

4. TENYÉSZTHETŐSÉG 

Mint a 3/1/1. pontból kitűnik, csak azoknak a kutyáknak engedélyezett a tenyésztése, amelyek 

megfelelnek a fajtastandardnak és a HMRE Tenyésztési Szabályzatában rögzített 

feltételeknek (wesen, felépítés és kondíció tekintetében). 

Tenyészthető minősítési címet a fajtagondozó szervezet által felkért FCI küllem és 

teljesítmény bíró adhatja vagy tagadhatja meg. 

4/1. A tenyészállatok alsó és felső korhatára 

A tenyésztésbe vétel alsó korhatára szukáknál és kanoknál egyaránt az első pároztatás előtti betöltött 

18. élethónap. Szukáknál a tenyészthetőség a 8. életév betöltésével,  kanoknál a 10. életév 

betöltésével zárul le.  

4/2.Alomnagyság/Tenyésztési célokra való felhasználás gyakorisága 

Egy szuka számára két naptári évben maximum 3 alom engedélyezett, azzal a megkötéssel, 

hogy a 3. alom után a tenyésztőnek kötelezően ki kell hagynia a szuka következő fedezését.  

4/3. Rokontenyészet 

Elsőfokú rokonok párosítása csak a HMRE elnöksége előzetes engedélye alapján lehetséges. 

Elsőfokú rokonoknak nevezzük: anya/fia, apa/lánya, teljes- és alomtestvérek. 

4/4. Külföldi kanok használata 

A külföldi fedező kannal történő pároztatás esetén, a fedező kannak az adott ország 

tenyésztési követelményeinek kell megfelelnie ennek alapján kaphatnak az adott kankutya 

kölykei Magyarországon FCI származási lapot. 

-Külföldről behozott és honosított tenyészebek esetében, ha a származási országban a 

tenyészminősítésnek nincs feltételrendszere, a honosított állat tenyésztésbevétele előtt 

teljesíteni kell a tenyészvizsgát, az egészségügyi szűrést  (HD és ED), DNA tesztet és JLPP 

szűrést el kell végeztetni. Abban az esetben, ha a honosított eb a származási országban 

teljesítette azon előírt tenyésztéshez szükséges feltételrendszert mint a 

tenyészvizsga/tenyészszemle, a tenyészthető HD, ED, JLPP szűrés eredménye és a DNA teszt  

akkor a tenyésztésbe vételéhez további feltételeket nem lehet előírni, Ugyanezen 

feltételrendszer magyarországi teljesítésére  (vagyis hogy Magyarországon teljesítse a 

tenyészvizsgát, Magyarországon legyen elvégeztetve a HD, ED, JLPP és a DNA szűrés) nem 

kötelezhető az adott eb. 
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5. TENYÉSZVIZSGA 

A HMRE alap illetve emelt szintű tenyészvizsga mellett az ADRK e.v. 

tenyészalkalmassági vizsgaszabályzata szerinti tenyészalkalmassági vizsgát is rendez. 

A HMRE évente minimum 6 tenyészvizsga időpontot ír ki. 

5/1. A tenyésztésben nem alkalmazható kutyák 

Ebbe a kategóriába azon kutyák tartoznak, amelyek nem felelnek meg a HMRE tenyésztési 

szabályzatában foglaltaknak, különös tekintettel a fajtastandardra, a tenyésztésből kizáró 

feltételekre. Ilyenek: 

-Általános:A nemi jelleg hangsúlyos megfordulása (szukatípus a kanoknál és fordítva) 

-Harapás:Előreharapás, Hátraharapás, Keresztharapás, kutyák melyek az alábbi foghiánnyal 

rendelkeznek: szemfogak (Canini), metszőfogak (Incisive), Zápfogak (Prämolar, Molar) 

-Szemek:Entropium(befelé forduló szemhéjak), Ektropium(nyitott szemhéjak), sárga 

szemek(4 B szemszíntől), különböző színű szemek, csókaszemek 

-Farok:megtört, görbe, megcsavarodott(kunkorodó), erősen a hátvonalon oldalt tartott farok 

-Szőrzet:kimondottan hosszú és hullámos szőrzet 

-Szőrzet színe:azon szőrzet szín melyek a standardbeli fekete-barna jegytől eltérnek, valamint 

a fehér foltos szőrzet 

-Viselkedés: valamennyi félénk, bátortalan, gyáva, lövést nem álló, rosszindulatú, túlzottan 

gyanakvó, ideges rottweiler, olyan kutyák, amelyek feltűnő mozgási kedvetlenséget, szokatlan 

lassú reakciót, vagy lényükben egyoldalúságot mutatnak, tenyésztésbe vétel előtt különleges 

alapossággal megfigyelendők és vizsgálandók (a süketség figyelendő) 

 

-kanoknál: a rejtett heréjű kanok. Mindkét here jól kifejlődött legyen, jól láthatóan a 

herezacskóban, 

 

A kutyák, amelyek a fajtagondozó szervezetek szabályai szerint, mint nem tenyészthetők 

vannak regisztrálva, nem vonhatók tenyésztésbe , de az egyesület kiállításain felvezetésre 

kerülhetnek. 

Megjegyzés: A baleset során kiesett fog igazolásának módja: a balesetet szenvedett kutyát 72 

órán belül a HMRE elnöksége által kijelölt állatorvosok valamelyikénél kell megvizsgáltatni, 

amely állatorvos írásos véleményt ad. Ezen véleményt az Elnökség és a részére kötelező 

megküldeni, ezután az Elnökség az eb tenyészthetőségéről közös döntést hoz. 
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6. TENYÉSZVIZSGA SZABÁLYZAT 

Általános szabályozások és részvételi feltételek: 

• A HMRE alap illetve emelt szintű tenyészvizsga mellett az ADRK e.v. 

tenyészalkalmassági vizsgaszabályzata szerinti tenyészalkalmassági vizsgát is rendez. 

• A rottweiler kutya csak a 15. betöltött hónapja után bírálható el tenyészvizsgán. 

• Beteg vagy betegségre gyanús kutya nem vezethető fel 

• Csak chippel ellátott kutya vehet rész a tenyészvizsgán, amennyiben a chip 

azonosítása sikertelen úgy az eb nem bírálható el a tenyészvizsgán 

• A felvezetésre kerülő ebnek rendelkeznie kell oltási bizonyítvánnyal az érvényes 

oltásokkal 

• Az eb részvétele a befizetett nevezési díj ellenében lehetséges amelyet a nevezési 

határidőig kötelező befizetni. 

Amennyiben a benevezett eb nem kerül felvezetésre a HMRE által megrendezett 

tenyészvizsgán, abban az esetben a nevezési díj nem kerül visszatérítésre! 

 

A tenyészvizsgára nevezett kutyának a következő dokumentumokat kell bemutatnia: 

• FCI által elismert származási lap 

• Tenyészthető HD-ED eredményt igazoló dokumentum melyet a HMRE elfogad (15 

hónapos kor után) 

• DNA teszt 

• JLPP:  N/N (tiszta-mentes) vagy JLPP N/A ( hordozó) eredmény  

• Érvényes oltási bizonyítvány amely az érvényes oltásokat is tartalmazza 

 

 

A tenyészvizsgára HD enyhénél (HD+) illetve ED közepesnél (ED++) súlyosabb minősítésű 

kutya NEM nevezhető. 

Eredményes tenyészvizsga érvényességi ideje 

-Az első sikeres tenyészvizsga a kutya egész életén át érvényes. 

-Amennyiben egy kutya bizonyítható módon és ismételten súlyos egészségi hibát, problémát 

örökít, úgy az FCI szabályzata alapján megvonható tőle a tenyészengedély a tenyésztésből 

kizáró döntés meghozatalával. 

Sikertelen tenyészvizsga 

Sikertelen a tenyészvizsga, ha a tenyészvizsga bírója/bírói a vizsgát sikertelennek 

nyilvánítja/nyílvánítják. A sikertelen tenyészvizsgák csak 2 alkalommal ismételhetők meg.  

A bíró ítélete megtámadhatatlan. 
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Tenyészvizsga lebonyolítása 

A tenyészvizsgán a küllem elbírálását csak a HMRE által delegált FCI küllembíró végezheti. 

Ugyanez a szabályozás érvényes a tenyészvizsga őrző-védő fázisára is. A vizsgán, az őrző-

védő fázisban csak segédvizsgával rendelkező segéd közreműködhet. A tenyészvizsgáról 

jelentést kell készíteni melyet a MEOESz-nek továbbítani kell. 

6/1 Tenyészvizsgák rendezése 

A HMRE minden évben minimum 6 alkalommal tenyészvizsgát rendez, ha a tenyészvizsgák a 

HMRE tenyésztési szabályzata szerint kerülnek megrendezésre, akkor a küllemi részére FCI 

küllembírót hív meg, az őrző-védő gyakorlat elbírálására pedig FCI teljesítmény bírót. 

Ugyanakkor lehetséges olyan FCI bíró meghívása is aki küllem és teljesítménybíró is egyben. 

Amennyiben az ADRK e.v. szabályzata szerint rendez tenyészalkalmassági vizsgát  ADRK 

tenyészbíró bírálatával akkor mind a küllem mind az őrző védő részét az adott ADRK 

tenyészbíró bírálja el. 

6/2 .Az elbírálás kritériumai 

Küllembírálat illetve az összbenyomás megítélése mind az alap és emelt szintű 

tenyészvizsga esetén: 

Egészség, fejlettség és felépítés, különös tekintettel a testfelépítésre állásban, lépésben és 

ügetésben.  

A kutya testméreteinek felvétele mint: testtömeg, marmagasság, mellkasmélység, 

mellkaskörméret, testhossz, koponya és fang (fejsablonnal), szemszín mérése (szemszín 

sablonnal) 

 Egyedileg bírálandó a fejforma, stop, orr, ajkak, koponya és fang, szemszín, fogazat,harapása 

nyakvonal, mar, hát a vállövvel és a medenceövvel együtt, majd farral együtt, mellkas, nemi 

szervek, vállak és mellső végtagok – állás és szögellés tekintetében – far és hátulsó végtagok 

– beleértve azok szögellését is, farok tűzése és hordása, szín és szőrminőség megállapítása.  

Amennyiben a tenyészvizsgára felvezetett kutya valamelyik mérés elvégzését meghiúsítja, 

akkor a tenyézsvizsga eredménytelen, a kutyát vissza kell rendelni a bíró által indokoltnak 

ítélt 2-6 hónap elteltével. 

A küllem vizsgálat az FCI érvényes fajtastandardja szerint történik. Ugyanezen standard 

érvényes a diszkvalifikációt okozó hibák megállapítására. Bármilyen diszkvalifikációs hiba 

megállapítása esetén a felvezetett kutya „nem tenyészthető” minősítést kap. 
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6/3. A kutya wesenének megítélése és őrző védő munkájának elbírálása 

6/3/1. ALAP szintű tenyészvizsga esetén: 

Lövésállósági próba: A felvezető laza pórázon vezeti a kutyát a bal lába mellett, majd - a 

kutyától - kb.15 m távolságból 6 mm-es űrméretű platzpatronnal pisztolyból 1-3 lövést adnak 

le. A kutya nem mutathat félelmet, menekülési szándékot, ha a lövést megugatja, az 

elfogadott, de nem mutathat fékezhetetlen agresszivitást sem. 

Közömbösségi próba: A kutyát pórázon kell átvezetni egy – mozgó emberek által alkotott - 

körön keresztül, majd az áthaladás után vissza kell vezetni a kör közepére, ott le kell ültetni a 

kutyát. Ezután a csoport teljesen összezár a felvezető és a kutya körül. 

A kutya nem mutathat agresszivitást vagy félelmet, menekülési szándékot. 5-15 mp után a 

bíró jelzésére a kutya elvezethető. 

Őrző-védő munka, támadás elhárítás: A kutyát nyakörvénél fogva vagy pórázon vagy 

szabadon követésben kell vezetni abba az irányba, ahol a segéd a palánk mögé elbújt. Amikor 

kb. 5 m-re érkeznek, a bíró intésére a segéd kiugrik a palánk mögül és hangosan, bottal 

fenyegetve megtámadja a felvezetőt. 

A kutyának energikusan kell védenie a "gazdáját", azaz a segéd védőkarral ellátott karját meg 

kell fognia „fogd” vezényszóra, vagy anélkül (sehol máshol nem szabad!). Fogás közben a 

segéd puha bottal egy, nem túl erős botütést mér a kutya oldalára hangosan küzd a kutyával, 4 

méter távolságra, a jelig elviszi oldalra, majd a bíró utasítására (amennyire ezt a kutya engedi) 

megáll, mozdulatlanná válik. Ezt követően a felvezető "Ereszd!" vezényszavára a kutyának 

eresztenie kell. 

Előfordulhat, hogy a kutya nem ereszt. A bíró jelzésére a felvezető „ereszd” parancs 

kiadásával egyidejűleg a nyakörvnél fogva a kutyát leveheti a karról. Ha a kart nem fogja 

meg, a segédet nem meri megtámadni, vagy elmenekül, az kizáró hiba. Ha a segédet elereszti, 

és 5 méternél nagyobb távolságra elhagyja, kizáró hiba. Ha a kutya fogás közben a kart 

elereszti, majd ezt követően visszatámad, és energikusan fog a gyakorlat értékelhető, a kutya 

megfelel. Általános irányelv, hogy a gyakorlatnál a segéd a kisebb testtömegű szukákkal 

enyhébben dolgozzon, mint a kanok esetében. 

6/3/2. EMELT szintű tenyészvizsga esetén: 

Lövésállósági próba: A felvezető laza pórázon vezeti a kutyát a bal lába mellett, majd - a 

kutyától - kb. 20m távolságból 6 mm-es űrméretű platzpatronnal pisztolyból 2-3 lövést adnak 

le. A kutya nem mutathat félelmet, menekülési szándékot, ha a lövést megugatja, az 

elfogadott, de nem mutathat fékezhetetlen agresszivitást sem.  

Közömbösségi próba: A kutyát pórázon kell átvezetni egy – mozgó emberek által alkotott - 

körön keresztül, majd az áthaladás után vissza kell vezetni a kör közepére, ott le kell ültetni a 

kutyát. Ezután a csoport teljesen összezár a felvezető és a kutya körül. 
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A kutya nem mutathat agresszivitást, vagy félelmet, menekülési szándékot.5-15 mp után a 

bíró jelzésére a kutya elvezethető.  

Őrző-védő munka, támadás elhárítás: A kutyát nyakörvénél fogva vagy pórázon vagy 

szabadon követésben kell vezetni abba az irányba, ahol a segéd a palánk mögé elbújt. Amikor 

kb. 5 m-re érkeznek, a bíró intésére a segéd kiugrik a palánk mögül és hangosan, bottal 

fenyegetve megtámadja a felvezetőt. 

A kutyának energikusan kell védenie a "gazdáját", azaz a segéd védőkarral ellátott karját meg 

kell fognia „fogd” vezényszóra, vagy anélkül (sehol másutt nem szabad!). Fogás közben a 

segéd egy botütést mér a kutya oldalára – ha a bíró indokoltnak látja, utasítására a segéd még 

egy ütést mér a kutya oldalára – hangosan küzd a kutyával, elviszi oldalra, a bíró utasítására 

(amennyire ezt a kutya engedi) megáll, mozdulatlanná válik. Ezt követően (2-4 másodperc 

után) a felvezető "Ereszd!" vezényszavára a kutyának el kell eresztenie a kart, majd akár ülve, 

fekve vagy állva őriznie kell a segédet, az álló segédre nem támadhat rá. 

Előfordulhat, hogy a kutya nem ereszt. A bíró jelzésére a felvezető „ereszd” parancs 

kiadásával egyidejűleg a nyakörvnél fogva a kutyát leveheti a karról. Ha a kart nem fogja 

meg, a segédet nem meri megtámadni, vagy elmenekül, az kizáró hiba. Ha az őrzés ideje alatt 

elhagyja a segédet több mint 5 m-re, közömbösséget mutatva, kizáró hiba.     . 

Bátorságpróba: A kutyát a kijelölt helyen nyakörvénél fogva kell tartania a felvezetőnek. A 

segéd elszalad kb. 30 m távolságra. A bíró "jelzésére" a kutyát "Fogd, csibész!" parancs után 

ereszti. A kutyának energikusan el kell fognia, a menekülő segédet.. Amikor a kutya a segédet 

kb. 5-10 m távolságra megközelítette, a bíró utasítására a segéd visszatámad (bottal, 

kiabálással). A kutya lendületének nem szabad megtörnie, azaz nem szabad félelmet, 

bizonytalanságot mutatnia. Erőteljesen kell fognia a segéd karját. A segédnek ugyanúgy kell 

cselekednie mint a támadás elhárítás feladatnál – a kutyát hangosan bottal fenyegeti, oldal 

irányba elviszi, de nem üti meg. A segéd a bíró jelzésére megáll, a felvezető ¬"Ereszd!" 

vezényszavára a kutya el kell engedje, és őriznie kell a segédet, egészen addig, míg a bíró 

intésére a felvezető elindulhat a kutyához és mindaddig, míg oda nem ér. Ekkor pórázra véve 

a kutyát, a felvezető elveszi a segéd botját, és a kutyával a bíróhoz kíséri.    

Itt is elfogadott, ha a kutya parancsra nem ereszt, a bíró jelzésére a felvezető a kutyát „ereszd” 

parancs kiadásával nyakörvénél fogva leveheti a karról. 

Kizáró hiba, ha a kutya nem üldözi a segédet, ha nem meri megtámadni, nem fogja meg, 

továbbá, ha az őrzés ideje alatt 5 m-nél messzebbre távolodik a segédtől, közömbösséget 

mutat.  

A tenyészvizsga sikertelen az őrző-védő gyakorlat szempontjából, amennyiben: 

• a kutya a rátámadásnál félénk, gyáva magatartást tanúsít 

• a segédet nem fogja meg, nem üldözi 

• a segédet megfogja, de a terhelés során leesik a karról és nem fog (támad) vissza a 

karra 

• a kutya a bot általi terhelés elől kitér, a további küzdelmektől meghátrál 

• amennyiben az őrzés során a segédet otthagyja, közömbösséget mutat 

• valamint a felvezető többszöri parancsára sem fogja meg a védőkart 
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6/4 Díjak 

A tenyészvizsga nevezési díját a HMRE elnöksége határozza meg a MEOESz ajánlását 

figyelembe véve. 

6/5  Nyilvánosságra hozatal 

A tenyészvizsgán eredményesen vagy eredménytelenül szerepelt kutyák adatait az egyesület 

hivatalos weboldalán kell nyilvánosságra hozni. 

7.FEDEZTETÉS 

7/1. Általános tudnivalók 

Kanok, amelyek törzskönyvét a fajtagondozó egyesület zárolta nem használhatók tenyésztési 

célokra. 

Mind a szuka, mind a kantulajdonosok kötelesek a fedeztetés előtt meggyőződni arról, hogy a 

partner kutyája a tenyésztési feltételeknek megfelel. Az állattartók kötelesek az őket illető 

határozatokról, döntésekről, illetve ezek változásairól maguk informálódni. A kan és a szuka 

tulajdonosa köteles minden, a tenyésztésben fontos adatot, büntetőjogi felelőssége mellett és 

tudatában a másik féllel közölni. A szabályok áthágása a tenyészés betiltását  vonhatja maga 

után. 

A fedezési díj összegének és fizetési módjának megszabása kizárólag a szuka- és 

kantulajdonos megállapodásának tárgya. Későbbi viták elkerülése érdekében írásos 

megállapodás készítése ajánlott. 

 

7/2. Mesterséges megtermékenyítés 

Mesterséges megtermékenyítés a fajta javítása érdekében lehetséges. Az eljárást az FCI 

tenyésztési szabályzata szabályozza. 

 

7/3. Fedezési igazolás   

A kan tulajdonosa a hivatalos formanyomtatványon (a  MEOESz formanyomtatványa 

elfogadott), kitöltve és aláírva igazolja a fedeztetés tényét. 

7/4. Születési rendellenességek és vele született hibák 

-A tenyésztő az állományjavítás érdekében a nála született kiskutyáknál tapasztalt születési 

rendellenességeket és velük születetett hibákat az elnökség a tudomására hozza. 
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Ilyen hibák lehetnek például: nyitott szájpadlással született egyed/ek, fehér mellény, későbbi 

pigment hibák, szemhibák (például entrópium, ektrópium), harapáshibák, foghiányok, rejtett 

here esete. 

 

 

7/5. Alombejelentés 

Az alombejelentőt, a fedeztetési igazolást, mindkét szülő származási lapjának két oldalas 

másolatát, az esetleges tartási szerződést a MEOESz törzskönyvezési osztályának kell 

megküldeni illetve a MEOESz online felületén kell megtenni, a standard vagy a 

prémiumszármazási lap/lapok kiváltásához szükséges dokumentumok mellékelésével. Ezen 

dokumentumok felsorolását a 3/1/1. illetve a /1/1/A. pontok tartalmazzák. 

 

7/6. Bejelentés a fedező kan tulajdonosa felé 

A tenyésztő köteles a fedező kan tulajdonosának az alom születésétől számított 3 napon belül 

a szülés eredményét közölni. A szuka üresen maradását a várt születési időponttól számított 2 

héten belül közölni kell a kan tulajdonosával. 

 

7/7. A tenyészthetőség feltételeit nem teljesített szülők 

A MEOESZ Tenyésztési szabályzatának 7.§ (1) c) alapján azon almok, amelyek szülei a 

tenyészthetőség feltételeinek nem felelnek meg, egy regisztrálási igazolást kapnak, feltéve, 

hogy mindkét szülőállat rendelkezik FCI által elismert törzskönyvvel. Az előírásoknak nem 

megfelelő párosításból származó almok legkorábban egy év múlva a törzskönyvbe 

felvétethetnek, és rendes származási lapot kaphatnak a MEOESZ Tenyésztési szabályzatának 

4.§ és 7.§(3) és 8.§ 6) szerint amennyiben a konfirmációs eljáráson sikerrel részt vettek. 

A MEOESZ Tenyésztési szabályzatának 7.§ (1) a)-b) alapján ismeretlen felmenők, illetve 

tenyésztésből kizárt – részben vagy egészben – szülőpár utódai regisztrációs lapot kaphatnak, 

mely az egyed teljes élettartamára szól, az alapján semmilyen körülmények között az utódok 

részére származási lap nem váltható ki a későbbiekben és a 8.§ 4) bekezdés értelmében 

utódaik nem jegyezhetők be a törzskönyvbe. 

7/8. A tenyésztő általános kötelességei 

A tenyésztő köteles az anyakutyát és a kölyköket (és a többi, gondozásában lévő kutyát) a 

legjobb táplálási körülmények között tartani, jól ápolni és a fajtának megfelelően és 

higiénikusan szállásolni. Köteles a kölyköket az alapvető immunizálás előtt legalább 2 

alkalommal féregteleníteni. A tenyésztő köteles biztosítani az alom minden egyede részére 

egy teljesen kitöltött nemzetközi oltási igazolványt.  Amelyben a kötelező féreghajtás mellett, 
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a kötelező és alapvető immunizáló oltások bizonyítottan (legalább két oltás) szerepelnek. 

Kutyák állatkereskedésbe történő eladása tilos! 

 

 

 

Záradék: A törzskönyvezés kezdeményezése során a MEOESz által rendszeresített 

nyomtatványok és az egyesület nyomtatványai egyaránt használhatók. Jelen szabályzat 

hatályba lépésének dátuma. 

Egyesületünk elnöksége az elnökségi ülésen ezen  tenyésztési szabályzatot megtárgyalta és 

elfogadta.  

 

Kecskemét, 2020. március 08. 

 

Hatályba léptető nyilatkozat: A Hírös Magyar Rottweiler Egyesület(HMRE) elnöksége, 

jelen szabályzatot 2020. április hó 30. napjával hatályba lépteti  

 

 

Kecskemét, 2020. március 08. 

 

  

 

Fekete László 

Elnök 


