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1.  Általános fogalmak 
A Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) - mint államilag elismert tenyésztő 
szervezet és a WUSV tagja, a fajta anyaországi egyesülete - az SV - tenyésztési előírásainak 
figyelembe vételével, saját szabályzatrendszerrel kívánja a fajta tenyésztését és az azzal 
kapcsolatos tevékenységet szabályozni.  
Ez része az alapszabály célkitűzéseinek és kötelező érvénnyel vonatkozik a Klub valamennyi 
tagjára, továbbá mindazokra, akik igénybe veszik a Klub tenyésztéssel kapcsolatos 
szolgáltatásait. 
Az MNJK tenyésztés szervezési rendszerének alapvető és kifejezett célja a valódiság, 
átláthatóság, világosság és nyomon követhetőség alapelvének megvalósítása.  
 

2.  A tenyésztő 
2.1.  A tenyésztési jog 

A német juhászkutyáknak (kanok és szukák) az MNJK (továbbiakban: Klub) által vezetett 
Magyar Eb Törzskönytörzsv (MET) Német Juhászkutya  (NJ) köteteibe vételének előfeltétele, 
hogy a tulajdonos vállalja az MNK szabályzatrendszerének betartását és ismeri az egyéb 
vonatkozó jogszabályokat. 
(Minden FCI által elismert Származási Bizonyítvánnyal rendelkező német juhászkutya 
honosítható, amennyiben a kutya megfelel a hatályos szabályozásokban foglalt 
feltételeknek.)  
Az alom tenyésztője az, 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 MNJK törzskönyvezési Hivatala (TH) részére meg kell 
küldeni: 
a) az adás-vételi szerződés, illetve tulajdonjog átruházás egy példányát  
b) a fedeztetési igazolást 
c) a tenyésztési jog átadási kérelmet  

2.2.  A tenyésztési jog bérlete 
A tenyésztési céllal anyakutyák bérbeadása, illetve bérlése - a Klub jóváhagyása mellett - 
lehetséges. A bérlőnek, mint az alom tenyésztőjének, legkésőbb az alom születése előtt 14 
nappal a következőket kell a TH-hoz beküldenie: 
a) a tenyésztés-bérbevételi szerződés egy példányát 
b) a tenyésztési jog átadási kérelmet  
c) a fedeztetési igazolást  

2.2.1.  A bérbevevő kötelezettségvállalása: 
A tenyésztés-bérleti szerződésben a bérbevevőnek kell nyilatkoznia a vállalt 
kötelezettségeiről. 

2.2.2.  Az évenként engedélyezhető tenyészbérlet: 
 A bérlő egy naptári évben tenyésztés céljából legfeljebb ötször bérelhet tenyésztési jogot. 
2.2.3.  Tenyészbérlet a tenyésztési jog felfüggesztése esetén: 

Törzskönyveztetési tilalom alatt álló személy befedezett szukájának tenyésztési jogát más 
személyre átruházni tilos!  
E tilalom automatikusan vonatkozik arra a személyre is, aki a  tilalom ellenére a tulajdonossal 
tenyészbérleti szerződést köt. 
A törzskönyvezési tilalom alatt álló tulajdonos kanját tilos a szaklapokban hirdetés 
formájában fedeztetésre ajánlani. 
Törzskönyvezési tilalom alatt álló személy kanját nem szabad fedezés céljából másnak átadni, 
illetve átvenni. 

2.3.  Kennelnév és annak védelme 



A kennelnév tulajdonjogát az FCI tagsággal rendelkező kinológiai szövetségnél kell kérelmezni 
és az a kiadás időpontjától védetté válik.  A kennelnév védettsége az utolsó alom bejegyzése 
után 30 évvel megszűnik, addig másnak ki nem adható. A kennelnév örökölhető és 
átruházható. A bértenyésztésből származó kölyköket a bérlő kennelneve alatt kell bejegyezni. 
Ha egy szukára több személynek is tulajdonjoga van, azt kell tenyésztőnek tekinteni, aki az 
almot bejelenti. Ha nem a tulajdonos kíván a szukával tenyészteni bérleti szerződésre van 
szükség a tulajdonostól. Ugyanez vonatkozik közös tulajdonban levő szukára is. 

 
3.  A tenyésztési tanácsadás és felügyelet 
3.1.  Helyi szervezetek tenyésztési felelőse: 

A tenyésztési tevékenység felügyeletére a helyi szervezetek tenyésztési felelősei az 
illetékesek. 

3.1.1.  Helyi szervezetek tenyésztési felelőseinek hatásköre 
 A tenyésztési felelősök hatáskörét és feladatait jelen szabályzat tartalmazza. 

a) hatáskör a tenyésztő lakóhelye 
b) hatáskör a tenyésztő helyi szervezethez tartozása szerint. 

3.1.2.  Helyi szervezetek tenyésztési felelőseinek kötelezettsége 
A helyi szervezetek tenyésztési felelőse köteles a szervezet tagjait felvilágosítani, tanácsot 
adni a tenyésztési tevékenység és a tenyészszemle kérdéseiben. Ebből adódik a tenyésztési 
felelősök azon kötelessége, hogy az aktuális tudásszint céljából részt vegyenek a Klub 
tenyésztési-felelősi tanfolyamain. 
A tenyésztési felelős elsőrendű feladata illetékességi területén a bejelentett almok 
rendszeres ellenőrzése. Az ellenőrzésre bármely alkalmas időpontban és akár több 
alkalommal is korlátlan számban lehetőséget kell biztosítani. Az alom ellenőrzésekor 
azonosítania kell az anyakutya tetoválási/mikrocsip számát. A vizsgálat kiterjed a tartási és 
egyéb körülményekre is. Feladata a Tenyésztési Szabályzat betartásának felügyelete és 
ellenőrzése. 
A tenyésztési felelőst az ellést követően legkésőbb a 3. napon értesíteni kell. Akadályoztatása 
esetén a helyettese az illetékes. Az almot rendszeresen, de legalább háromszor ellenőriznie 
kell. 

3.2.  A tetoválómester – azonosíthatósági eljárás 
Azonosítás céljából az alom egyedeit tetoválják és ennek alapján később mikrocsippel látják 
el. A tetoválás, valamint az egyedtől egyidejűleg levett DNS vérminta feltétele a 
törzskönyvezésnek és a Származási Bizonyítvány kiadásának. Az almok egyedei azonosítóval 
való ellátásához a Klub tetoválási körzetet szervez és képzett tetoválómestert nevez ki. 

3.2.1.  A tetoválómester illetékessége: 
 A tenyésztő számára a lakókörzetéhez tartozó tetoválómester, vagy helyettese illetékes. 
3.2.2.  A tevoválómester feladatai: 

A tetoválómester feladata a helyi szervezet tenyésztési felelősének hatáskörét ellenőrizni és 
vele, illetve a tenyésztővel történt időpont-egyeztetés után az almot legkorábban az 7. héten 
betetoválni. A tetoválás/azonosíthatósági eljárás csak a tenyésztőnél történhet! Az egész 
almot be kell tetoválni és az egyed azonosíthatósági eljárását lefolytatni, beleértve a 
dajkakutyánál felnevelt kölyköket is. A 13. hét után már csak érzéstelenítéssel szabad 
tetoválni. 
A tetoválómester további feladata, hogy a helyi szervezet tenyésztési felelősénél leadott 
alombejelentő adatainak helyességét és pontosságát ellenőrizze és azt aláírja. Ha a tetoválási 
szám később olvashatatlanná válik, azt a Törzskönyvezési Hivatalnak jelenteni kell. Az 
ellenőrzéseket követően utántetoválás lehetséges. Az utántetoválást a kutya tulajdonosa 
fizeti. 
A szabályszerűen és a higiéniai előírások szerint végzett tetoválás biztosítása érdekében a 
Klub rendszeres továbbképzéseket szervez a tetoválómesterek részére és ellenőrzi 
munkájukat. 



A szabályszerű tetoválás semmiféle károsodást nem okoz, így ezért (pl. logó, vagy laza fül 
genetikai hibája esetén) kártérítési igény nem támasztható. 

 
3.3.  Az egyedi azonosság és a származás bizonyítása. 
3.3.1.  Genotípus adatbank 

A Klub annak érdekében, hogy az egyed identitása és származása bizonyítható legyen, a DNS 
vizsgálaton alapuló származás ellenőrzést fogadja el. 
Ennek érdekében vezeti be a DNS vérmintavételi eljárást, illetve az SV-tól beszerzésre kerülő 
un. GO-Card rendszerrel már az almok tetoválásakor levételre kerülő DNS vérminta rögzítő 
szett alkalmazását. 
A fent leírt folyamatok eredményeként nyert vérmintákat az MNJK-val szerződött, erre 
szakosodott intézmény-, illetve vérminta rögzítő kártyákat a TH tárolja és származási 
kétségesség esetén a vizsgálati eljárás rendelkezésére bocsátja. 

3.3.1.1. A származási azonosság vizsgálati eljárása: 
 A tulajdonosok önkéntesen vetik alá kutyájukat a vérpróba alapján történő vizsgálatnak. 
 - Az eljárás a következő: 

a) A szerződött állatorvos vérmintát vesz. 
b) A szerződött állatorvos az eljárás során személyesen ellenőrzi a tetoválási számot és 
összehasonlítja az SzB-on szereplő tetoválási számmal. 
c) A kutya nevét, SzB számát, tetoválási számát és a vérmintát tartalmazó csomagot a 
szerződött állatorvos elküldi a szerződött intézetnek. 
d) A DNS-formula megállapítása és a kiértékelés, a származás ellenőrzése központilag az 
intézetben történik. 
e) A TH bekéri a tulajdonostól az SzB-t. 
f)  A vizsgálat eredménye rábélyegzés formájában rákerül az SzB-ra. 
g) Amennyiben az apa és/vagy az anya DNS-formulája rendelkezésre áll, a leszármazás 
vizsgálható. Ebben az esetben egy, illetve két újabb bélyegzés kerül a SzB-ra, ezzel az egyik, 
illetve mindkét szülőre vonatkozóan igazolható a leszármazás. 

3.3.2.  Az egyed ellenőrzése megismételt röntgenfelvétellel.  
A 30. fedezést követően a fedezőkanról csípőízületi röntgenfelvétel készül. A felvételt egy, az 
MNJK által kijelölt egyetemi klinikán kell elkészíteni. Amennyiben az „a” elismeréshez 
készített első felvétel egyetemi klinikán készült, úgy az utánröntgenezést egy másik egyetemi 
klinikán kell elkészíteni.  
A felvétel kiértékelését az MNJK által megbízott állatorvos végzi, összehasonlítva azt az első 

felvétellel. 
a) A  további  fedezésekhez az utánröntgen pozitív eredménye esetén van lehetőség. 
b)     Az eljárás költségeit a kutyatulajdonos fedezi. 

 
4.  Tenyészalkalmassági minősítések 

Az MNJK elfogadja a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Gazdasági Térség szerződő 
államainak elfogadott szervezetei, illetve nemzetközi szervezet által jóváhagyott 
törzskönyveket, származási igazolásokat, teljesítményvizsgálatokat és nemzetközi címeket, 
továbbá a 98/2013 (X.24.) sz. VM rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett nemzetközi 
bírói minősítéseket. Az elfogadás során kizárólag az átadott dokumentumok formai 
megfelelőségét vizsgálja. 

 
4.1.  A tenyészérték meghatározása 
 Részletes szabályozást lásd „Törzskönyvezési” és „Körung” szabályzatokban. 
4.1.1.    „Tenyészthető” (“Kör-3”) 
 „Tenyészthető” minden  

a) a Klub által vezetett MET NJ törzskönyvébe bejegyzett német juhászkutya, amelyik: 
b) a tenyésztésbe vételi korhatárt elérte, 



c) a párosításkor rendelkezik „a” CsD/KD minősítéssel 
d) engedelmességi- (EK) és állóképességi (ÁK) vizsgával 
e) MNJK tenyészkiállításon legalább „Jó” minősítést kapott 
f) a körungon értékelhető őrző-védő teljesítményt nyújtott 

4.1.2.  „Tenyésztésre alkalmas” („Kör 2”) 
 „Tenyésztésre alkalmas” minden: 
 az MNJK körungon Kör 2 minősítést elért kutya. 
4.1.3.  „Tenyésztésre javasolt” (“Kör 1”) 
 „Tenyésztésre javasolt” minden: 
 az MNJK körungon Kör 1 minősítést elért kutya. 
4.1.4 „Reg. SzB-re jogosult” kutyák   

Minden olyan egyed ide tartozik, amelyiknek mindkét) szülője rendelkezik „a” CsD/KD 
eredménnyel, valamint minimum „jó” tenyészkiállítási minősítéssel. 

4.1.5. „Tenyésztésre alkalmatlan” kutyák a) amelyek a 4.1.1.- 4.1.3. pontokban foglaltaknak nem 
felelnek meg, 
b) rossz természetű (vézenű), félelmében harapós, gyenge idegzetű kutyák, 
c) a bizonyítottan súlyos csípőizületi- és vagy könyökízületi diszpláziával rendelkező egyedek, 
d) egy, vagy kétoldali rejtett heréjű kanok, 
e) súlyos fül- és farok tartási hibával bíró egyedek, 
f) foghibák: 
1 db P3 és 1 db más fog hiánya, vagy 
1 db szemfog (C) hiánya, vagy 
1 db P4 hiánya, vagy 
1 db M1 hiánya, vagy 
1 db M2 hiánya, vagy 
összesen 3 vagy több fog hiánya, 
(előzápfog=P, zápfog=M, metszőfog=l, szemfog=C) 
Az M3 (emberi megfelelelője 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! 
g) jelentékeny pigmenthiány, „kékesség” (Blauling) 
h) a sima hosszúszőr, aljszőrzet nélkül 
i) - harapáshiba 

  - 2 mm-nélnagyobb előreharapás 
   - hátraharapás. 

j) Mérethiba. A fajtaleíráshoz képest több, mint 1 cm-rel magasabb, vagy alacsonyabb (pl. kan 
66 cm, szuka 61 cm.) 
k)  szukák, melyek 3-szor császármetszéssel ellettek, 
l) Musculus proctineus (CsD műtéti korrekciója) 
m) Küllemi hibát javító műtéti beavatkozás: fül, farok, fogak, here műtéti korrekciója. Az ilyen 
beavatkozást végeztető tulajdonossal szemben a Klub szankciókkal él. 
Azok az utódok, amelyek a 4.1.5. pontban felsorolt hibákkal rendelkező kutyáktól 
származnak, a melléktörzskönyv  6. osztályába vezethetők be. Erről a határozatról a 
tulajdonos ajánlott levélben értesül. A kézhezvételtől számított 14 napon belül a határozat 
ellen fellebbezni lehet. A fellebbezésről első fokon a tenyésztésvezető, másodfokon a Klub 
elnöke dönt. 

4.1.6.  Tenyésztési módok 
Fajtiszta tenyésztést folytatunk, ha mindkét nemű párosítandó egyed egyazon fajtához 
tartozik. Ez a mód a család - rokon - vagy szoros rokontenyésztés révén az örökölhető értékek 
legjobb kihasználásához vezet. 
A rokontenyésztés egy szűkebb vérrokonságra alapozott olyan tenyésztés, amelyben egy ős 
legalább egyszer az apai és anyai ágon képviselve van. A szűkebb rokontenyésztés testvérek 



közötti rokontenyésztés. A rokonsági fogalom az első öt felmenő ősi sorra (oszlopra) 
korlátozódik.  

  
 
Megkülönböztetünk: 
- Legszorosabb rokontenyésztés: amelyben a szülők gyermekükkel, nagyszülő az unokával, vagy   
testvérek egymás között párosodnak, vagy első és másodfokú rokonok párosodnak egyenes vagy 
oldalágon. 2-3, vagy 3-2-nél szorosabb rokontenyésztés nem engedélyezett.  
- Szoros rokontenyésztés: azonos ősök a 3. és a 4. ősi sorban, 
- Tágabb rokonytenyésztés: azonos ősök a 4. és az 5 ősi sorban. 
- Közbeeső tenyésztés: amelyben egy rokontenyésztésben megszilárdított vérvonalba egy 
alkalommal idegen vért viszünk be. 
- Idegen tenyésztés: amelyben azonos fajtájú, rokonság nélküli egyedek párosodnak egymással. 

Majdnem minden kitenyésztett fajta szűkebb tenyészalapból származik, ezért elegendő a 
tágabb rokontenyésztést alkalmazni. Inkább a jól örökítő felmenőági ősök vérkapcsolata 
keresendő. A szoros rokontenyésztésből származó tenyészetekben gyakran vérfrissítésre van 
szükség olyan egyedekkel, amelyek nincsenek rokonságban, hogy az öröklött nem kívánatos 
tulajdonságokat, hibákat ezáltal lehessen kiküszöbölni. 

4.2.  A tenyésztés feltételei 
 A 4.1 pontban megadott határozatok az alábbi feltételekkel együtt érvényesek: 
4.2.1.  A tenyésztésbevétel alsó korhatára: 
 Kan = 20 hónap, szuka = 18 hónap. 

A tenyésztési korhatárt el nem érő egyedek nem kívánt, illetve a véletlen párosodások esetén 
be kell a tényt jelenteni az illetékes helyi szervezet tenyésztési felelősének, a Klub tenyésztési 
főfelügyelőjének és a Törzskönyvezési Hivatalnak. Az ilyen párosodásból származó alom és 
tenyésztőjének szankcionálásáról a törzskönyvezés vezetője, a tenyésztési felelős, illetve az 
elnök közösen döntenek. 

4.2.2.  A tenyésztésre felhasználás gyakorisága 
 A tenyésztésben történő felhasználás: 

A szuka életében legfeljebb nyolc alkalommal ellhet. Ebbe beletartozik az elvetélt alom is, de 
azok a párosítások nem tartoznak bele, amelyektől nem lett vemhes a szuka. Az ellést követő 
ivarzást lehetőleg ki kell hagyni. Ha egymást követően mégis befedeztetésre került és 
mindkét alkalommal alom is született, a rákövetkező tüzeléskor mindenképpen tilos a szukát 
befedeztetni. Nyolc évesnél idősebb szukát befedeztetni tilos. 
A kan a tenyésztési szabályzat értelmében évente 60 belföldi és 30 külföldi tulajdonban lévő 
szukát fedezhet be. A fedeztetéseket úgy kell beosztani, hogy 50%-a az első és 50 %-a a 
második félévre essen. Lehetőleg a félévet még a hónapok alapján is be kell osztani. 
Ha a kan ugyanazt a szukát 28 napon belül ismételten fedezi, a fedezést egynek kell tekinteni. 
Ha a kan a naptári év közben kezdi meg a fedezéseket, az éves engedélyezett 60 + 30 fedezés 
nem mérvadó. A fedezések megkezdésétől függően havonta 5 + 2 fedezéssel kevesebb 
engedélyezhető. 
Ha megállapítást nyer, hogy a kan csak részben nemzőképes, akkor az elért tenyészeredmény 
visszaminősítésre kerül és a született utódok törzskönyvezési tilalom alá kerülnek. A teljesen 
nemzőképtelen kan tenyészeredménye visszavonásra kerül. 
Azon szukáknál, amelyek a kan bizonyított nemzőképtelensége miatt maradtak üresen, a 
fedezésért kifizetett összeget a tenyésztő a kan tulajdonosától visszakövetelheti. 
Ha egy alomnál két különböző apaállatot jelölnek meg, az utódokat a „Használati kutyák” 
nyilvántartásába (Melléktörzskönyv VI. osztály) kell bevezetni.  
Amennyiben származásukat DNS vizsgálat igazolja folyamodhatnak származási igazolásért. 

 
 
 



4.2.3.  A fedeztetés 
A fedezőkan kiválasztása a tenyésztő joga, ugyanúgy a kan tulajdonosa is jogosult a szukák 
megválasztására. A fedezés tényét a kan tulajdonosa a  fedeztetési igazoláson aláírásával 
igazolja, egyidejűleg annak 1 példányát a Törzskönyvezési Hivatalnak 7 napon belül megküldi.  
A fedezés megtörténtével a kan teljesítményének ellentételeként a kutyatulajdonost 
megilleti a megállapodás szerinti fedeztetési díj. 
 
 
Amennyiben a szuka üresen marad, díjmentesen biztosít a kantulajdonos egy újabb 
fedeztetést. Az elvetélt, vagy üresen maradt szukát a kantulajdonosnak be kell mutatni. 
Tulajdonosváltozás, vagy a kan elpusztulása esetén, a fedeztetési díj fele a 
szukatulajdonosnak visszajár. 
A kantulajdonos köteles a teljes fedeztetés díját a szukatulajdonosnak visszafizetni, ha 
időközben a kan tenyésztési jogát időlegesen, vagy véglegesen megvonja a Klub. 
A szukatulajdonos az illetékes tenyésztési felelőst a fedeztetésről és az ellésről informálni 
kell. 

4.2.4.  Felnevelhető kölykök száma 
 Egy szukának saját felnevelésében almonként 8 kölyök engedélyezhető. 
 További kölykök csak dajkakutya segítségével nevelhetők. 
 A Klub valamennyi helyi szervezetnél lehetőleg dajkakutya közvetítő állomást létesít. 
4.2.5.  Dajkakutya igénybevétele 

A dajkakutya alkalmazásánál a jelölt marmagassága lehetőleg elérje az 50 cm-t, legyen erős, 
egészséges és jó idegzetű. A dajkakutyának is csak összesen 8 kölyköt szabad felnevelnie a 
saját és az idegen szuka kölykeivel együtt. 
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. 
A tenyésztési felelősnek a dajkakutya általi felnevelést és a kölykök biztonságos megjelölését 
ellenőriznie kell. 
A kölyköket legkésőbb a 10. napon kell dajkakutya alá helyezni. Az illetékes tenyésztési 
felelősnek a dajkakutya általi felnevelést az Alombejelentő lapon , illetve a dajkakutya-
felnevelő igazoláson  kell igazolnia. 
Szuka német juhászkutya befedeztetése kizárólag dajkakutyaként történő felhasználás 
céljából tilos! 

 Álvemhes szukát dajkakutyának használni tilos! 
Ha egy szuka az ellés után 10 napon belül elpusztul, a kölykök dajkakutyával történő 
felnevelése engedélyezhető a helyi szervezet tenyésztési felelőse által. 
A kölyök kiválasztása legkésőbb az alom születése után 10. nap. Ezután már az anya alatt 8 
kölyöknél többet nem szabad tartani. A létszámfeletti kölykök felnevelésére jelen pontban 
leírtak szerint  dajkakutyát kell igénybe venni. 
Ha a kölykök fejlődésében valamilyen rendellenesség mutatkozik - életképtelenek, az 
alomtestvérektől szemmel láthatólag elmaradottak -, akkor legkésőbb a 11. napon állatorvos, 
vagy szakember közreműködével elkábítva, fájdalommentesen el kell őket altatni. 

 A természetes felnevelésen kívül minden más felnevelési mód tilos! 
 A farkaskarmokat a kölykök születésének első hetében kell szakszerűen eltávolítani.  

A kölyköket tetoválás és az egyed azonosíthatósága eljárás elvégzése előtt eladni, vagy 
elajándékozni nem lehet. 
A tetoválás és az egyed azonosíthatósága eljárása utáni értékesítés, illetve az ajándékozás is 
csak akkor megengedett, ha a kölykök egészségesek és a kennelben semmiféle betegség 
nincs. 
A kölyköket csak a tenyésztőnél, az anyakutya azonosítása után szabad tetoválni és az egyed 
azonosíthatósága eljárást elvégezni! 



Azokat a kölyköket, amelyek dajkakutyánál vannak, a tetoválásra és az egyed 
azonosíthatósága eljárás elvégzésére vissza kell vinni a tenyésztőhöz. A dajkakutya által 
felnevelt kölyköt az anyakutyához legkorábban a betöltött 6. héten szabad visszavinni. 

4.2.6.  Alombejelentés 
 A tenyésztő a kölykezéskor közvetlenül tájékoztassa az illetékes tenyésztési felelőst. 
 Az Alombejelentő lapot még a tetoválás előtt kell kitölteni.  

A Származási Bizonyítvány kiállítása céljából a tetoválást követően, haladéktalanul de 
legkésőbb 6 hónapon belül a következőket kell a Törzskönyvezési Hivatalhoz eljuttatni: 
- a szuka Származási Bizonyítványa (ha tulajdonosváltozás történt) 
- fedeztetési igazolás  
- alombejelentő 

   -  tetoválási bejelentő (az eredeti)  
       -  tetoválási ellenőrző csík a mikrocsip azonosító számsorokkal  

- esetleges dajkakutya igazolás  
4.2.7.  Származási Bizonyítvány (SzB)   

Az eb származásának igazolására az MNJK SzB-t készít, amely a törzskönyvi adatok hiteles 
kivonata.  

 Az MNJK SzB hiteles közokirat és az MNJK tulajdona.  
 Az SzB birtokjoga a kutya tulajdonosáé, illetve a bérlőé a bérlet időtartamára. 
 Ugyanez vonatkozik egy kan kutya bérlőjére is, ha fedeztetési állomást létesít. 

A tenyésztő kötelessége az SzB kézhezvétele után az adatok helyességét átvizsgálni, majd az 
első oldalon, mint illetékes, aláírni. Az alom SzB átadása a tulajdonosnak a tenyésztő 
kizárólagos joga. 
A tulajdonos-változás igazolásának helye az SzB hátoldalán van, a vevő neve, címe 
feltüntetésével, továbbá az eladás kelte az eladó igazoló aláírásával. A tulajdonos-változást a 
Törzskönyvezési Hivatalnak haladéktalanul jelenteni kell. 

 A tulajdonosnak az új tulajdonos rávezetése nélkül a Származási Bizonyítványt aláírnia tilos! 
 
4.2.8. A fajta tartási módja tekintetében, a mindenkor hatályos Állatvédelmi Törvényben a 

„közepes” méretű kutyákra vonatkozó szabályozásokat kell alkalmazni. 
 A fajta fizikai és pszichikai képességei generációkon keresztüli fenntartása és fejlesztése 

érdekében, az MNJK tenyésztési programjában szereplő szabályzatokban foglaltakra is 
feltétlenül tekintettel kell lenni és azoknak kell megfeleltetni az egyedeket.   
További információk az MNJK honlapján találhatóak. 

 
5.  Csípőizületi- és könyökízületi  (CsD, kd) diszplázia Vizsgálat 
5.1.  Általános tudnivalók 

A csípőizületi és könyökizületi diszplázia olyan örökletes kóros elváltozás, ami a csípő- illetve 
a könyökizületek ízesülésénél alakul ki és nagyban befolyásolja a kutya mozgásképességét és 
életminőségét.  

 A csípő- és könyökizületi diszplázia fokozatai az enyhe esetektől a súlyosig terjedhetnek. 
Az MNJK e betegségek ellen küzdve kötelező szűrővizsgálatot vezetett be, amelynek 
következtében jelentős javulási tendencia valósult meg.  

5.2.  A Klub előírásai 
5.2.1.  A vizsgálati folyamat magyarországi  (MNJK) elbírálás esetén 

Ez esetben a kutya tulajdonosa írásban nyilatkozik, hogy magyarországi (MNJK) kiértékelést 
kíván és annak eredményét elfogadja, költségeit viseli. 
A csípő- és könyökizület állapotát a röntgenvizsgálat mutatja ki. A vizsgálat az alábbiak szerint 
történik: 
a) a röntgenvizsgálat elvileg csak egyszer végezhető.  
b) a vizsgálat napján a kutya alsó korhatára a betöltött 12 hónap 



c) a vizsgálattal megbízott orvos a vizsgálat előtt köteles a kutya fülébe tetovált számot illetve 
a mikrocsip számot ellenőrizni és azonosítani az eredeti SzB-n szereplő számmal. Az 
egyezőséget a dátum, a szám(ok) SzB megfelelő rovatába történő beírásával, valamint 
aláírásával igazolja.  
d) azután röntgenfelvételt készít a kutya neve és tetoválási száma ráírásával, amelyet a Klub 
Törzskönyvezési  Hivatalának (TH) megküld. 
e) a kiértékelést és a végleges szakvéleményt a Klub által megbízott állatorvos adja meg. 
f) Az un. „a” minősítés esetei, az a „normál”, „majdnem normál”, ill. „még elfogadható” 
értékelésű leleteknél az SzB-re az értékelésnek megfelelő szövegű bélyegzés kerül. 
A „közepes” és „súlyos” fokozatú CsD/KD értékelésről (az „a” elismerés megtagadásáról) a 
tulajdonos írásban értesül. Mindkét CsD/KD elváltozás tenyésztési tilalmat von maga után. 
g) A fenti bekezdésben leírt minősítési fokozatok vonatkozásában a tulajdonos fellebbezéssel 
élhet. Ilyen esetben lehetőség van egy ismételt röntgenezési eljárásra. Erre a szóban forgó 
felvétel eredményének megismerésétől számított hat hónapon belül kerülhet sor. Az igényt a 
TH-nál kell bejelenteni és az MNJK által megbízott állatorvossal kell a felvételt elkészíttetni. 
Az itt készített felvétel értékelése végleges. 

                                                                                                                                                                                              
5.2.2. A vizsgálati folyamat németországi (SV) elbírálás esetén    

Ez esetben a kutya tulajdonosa írásban nyilatkozik, hogy németországi (SV) kiértékelést kíván 
és annak eredményét elfogadja és költségeit viseli. 

             A folyamat ugyanaz, mint az 5.2.1 pontban foglaltaknál az alábbi változásokkal: 
             a) magyarországi felvételkészítés esetén 

 - a röntgenfelvételekből dupla példányszám készül és az egyik garnitúra a TH-hoz lesz 
beküldve 
 - az MNJK által megbízott, az SV által elfogadott állatorvos elővéleményezi a felvételeket 
 - a felvételeket, az előbírálatot és a kutya SzB-jét a TH postázza az SV részére 
 - Az SV a végső elbírálás eredményét rögzíti az SzB-ben, illetve írásban tájékoztat, ha a 
CsD/KD nem felel meg a tenyésztésbe vételhez 
b) németországi felvételkészítés setén 
 - a röngenfelvételt egy az SV által elfogadott állatorvos készíti Németországban 
 - ez az állatorvos végzi az adminisztratív feladatokat 
 - a tulajdonos köteles a felvételekről készített digitális másolatot az MNJK TH-hoz eljuttatni  
- Az SV a végső elbírálás eredményét rögzíti az SzB-ben, illetve írásban tájékoztat, ha a 
CsD/KD nem felel meg a tenyésztésbe vételhez 

5.2.3.  Egyéb tenyésztési előírások 
a) A Kiválasztott Kitűnő (KK) és a Kitűnő (K) minősítéshez az „a” elismerés szükséges 
b) A körungon a jelentkezés feltétele az „a” elismerés 
c) Bármilyen mesterséges beavatkozás, amely a kutya tenyészengedélyének megszerzését 
célozza, tilos és eljárást von maga után. 

 
6.  A tenyésztés fenntartásának és fejlesztésének feltételei 

Idetartoznak a teljesítményvizsgák, tenyészkiállítások és körungok. Ezeket részleteiben a 
vizsga-, a tenyészkiállítási- és a körung szabályzatok írják le. 

6.1.  A törzskönyv kivonata 
 Tartalmazza az összes bejegyzésre alkalmas német juhászkutya adatait. 

A német juhászkutya tenyésztés érdekében vezetett Törzskönyvben szereplő, a 
tenyésztésben felhasznált adatok a tenyésztés bázisa. Az állományról csak úgy kapható teljes 
kép, ha a Törzskönyvben minden, a szabályzatok betartásával, bejegyzésre jogot szerzett 
utód szerepel. Még akkor is ez a teendő, ha az egyed később a tenyésztésre valamely ok 
miatt nem alkalmas. Ez azért fontos, mert így válik lehetővé a fajtán belüli örökletes 
tulajdonságok megállapítása. A jó és rossz tulajdonság öröklődésének megismerése csak így 
lehetséges. 



A Törzskönyv tartalmazza a kutya összes adatát, és ennek kivonata az SzB. Ebből nemcsak a 
kutya neve, az ősei ismerhetők meg, hanem a szolgálati alkalmazhatóságáról is találhatunk 
információt. Tartalmazza továbbá az alomtestvérek színét, ivarát, a szülők, a nagyszülők, 
valamint azok testvéreinek színét, munkavizsga-, tenyészkiállítási és körungeredményét.  

6.2.  Körung eredmények nyilvántartása 
A tenyészszemlék (körungok) adatainak részletes értékelése tanácsadója, támpontja a 
céltudatos tenyésztésnek. 
A „körung” kiértékelési rendjét külön erre a célra jóváhagyott „Körung Szabályzat” határozza 
meg. 
Kiválasztott tenyészállat (Kör-1, Kör-2, Kör-3) a körungon résztvevő kutya csak akkor lehet, ha 
anatómiai felépítése, természete (vézene), viselkedése és teljesítménye a fajta 
fenntartásának érdekét optimálisan szolgálja. 

6.3.  Teljesítményvizsga eredmények nyilvántartása 
Azokról a kutyákról, amelyeket a „Törzskönyv”-be bevezettek és a Klub által elismert 
valamilyen teljesítményvizsgán részt vettek, az eredményeiket a Törzskönyvezési Hivatal a 
számítógépes adatbázisban a kutyához rendeli és az alapdokumentumokat archiválja.  

6.4.  Tenyészkiállítási eredmények nyilvántartása 
Azon kutyák eredményeit, amelyek a „Törzskönyv”-ben szerepelnek és a Klub által elismert 
tenyészkiállításokon részt vettek, a Törzskönyvezési Hivatal  tenyésztési adatként az 
adatbázisban rögzíti.  

6.5.  Tenyésztésből kizárt kutyák nyilvántartása 
A tenyésztésből kizárt kutyák esetében az SzB TH bejegyzések rovatába kerül bevezetésre a 
kizáró ok, ami a Törzskönyvi adatbázisban is rögzítésre kerül. A kizárt kutyákról a TH ad 
tájékoztatást. 

6.6.  A „Regisztrált kutyák” nyilvántartása 
 Ennek részletes szabályozása a „Törzskönyvezési szabályzat”-ban található. 
  
7. Az elhullott kutyák 

Az elhullott kutya SzB-jét az MNJK részére az elhullást követő 30 napon belül vissza kell 
juttatni az elhullás időpontja és annak körülményei feltüntetésével. 

 
 


