
Az Eurázsiai Pásztorkutyások Klub Egyestilet
tenyésztési szabályzata

A szabályzat kiterjed az Eurázslai Pásztorkutyások KIub tagjaira és minden olyan
tulajdonosra, aki a klub gondozásába tartozó fajtájú kutyát tart. Az egyes fajtákkal
kapcsolatos szakmai döntések meghozatalában az Eurázsiai Pásztorkutyások
Klub azon tagjai vehetnek részt, akik az adott fajtát tartják, Vagy kijelentik, hogy az
adott fajtával foglaIkoznak. Egy személy csak az általa tartott Íajtára, illetve több
tenyésztett fajta esetén, az általa kiváIasztott egy Íajtára vonatkozó döntésekben
vehet részt. A klub pártoló tagjai az általuk választott fajta szakmai vitájában
szavazati jog nélkül vehetnek részt.

1. Az Egyesiilet kutyafajtái:

1. Dél-orosz juhászkutya Fcl. 326
2. Kaukázusi juhászkutya FCl. 328
3. Közép-ázsiai juhászkutya Fcl. 335
4. Tornjak FCI. 565
5. Kárpáti juhászkutya (Carpatin) FCl. 350
6. Mioritic FCl.349

FCl által eI nem ismer fajták:
7. Moszkvai őrkutya
8. Corb (Raven dog)

Az egyesülethez tartozó kutyák eredetileg nyáj és területőrzésre, hajtására, terelésre,
személy és tulajdonvédelemre szolgáltak. Napjainkban területőrzésre,
tulajdonvédelemre, családi házak, telephelyek, tanyák őrzésére, őrző-védő munkára,
kisérésére/hajtására használják. Előtérbe került a kutyafajtáink kedvtelésből történő
tartása is.
A Klub célja, hogy a magyarországi állomány a fenti felhasználási területeket kielégítő,
azonos elvek alapján történo, szabályozott, ellenőrizhető tenyésztés során szÜletett, a
Íajtagazda ország és az FCl standardjában foglaltakhoz legjobban közelítő,
egészséges, örökletes betegségektol mentes, jól szocializált fajtatiszta állatokból
tevődjön össze.



2. Tenyésztés:
2.1 T enyésztés módszere:

! Fajtatiszta tenyésztés.
! ldegen párosítás

A párosítandó egyedek között a negyedik nemzedékig visszamenőleg semmiféle
rokonság nem mutatható ki'

! Beltenyésztés (rokon és vonaltenyésztés)

A párosítandó egyedek közÖtt négy nemzedékre visszamenoen egy vagy több közös ős
mutatható ki.

! Vonaltenyésztés:

Általában kiváló apaállatokat keresztezünk vissza meghatározott rendszerességgel
roko n leszármazottai ra.

o Cél: Kiváló tulajdonságok rögzítése és megőrzése az utódokban. Minéljobb
jegyekkel és minél nagyobb átörökíto képességgel rendelkezik a vonalalapító apaállat
annál inkább érdemes vele vonaltenyésztést végezni.

! Szoros rokontenyésztés:

Apa - lánya, anya - fiú utódai és testvérek' Ez a tenyésztési eljárás a Tenyésztési
Tanács engedélyéhez kötött és csak a MEOESZ által elismert Mestertenyésztő
kérvényezheti a fedezés megtÖrténte elott. Az irodavezetőnél írásban, a pároztatás
indoklásával kell engedélyt kérni. Az elbírálás ideje legfeljebb 30 nap.

o Cél: Küllem és jellem szempontjából nagymértékben rögzíteni lehessen a
kívánatos tu lajdonságokat.

A tenyésztési eljárások összességét egészíti ki a tenyésztés módszerének eszköztára,
mely az alábbiakból tevődik össze:

o Küllemi teljesítmény lemérése - EgyesÜleti kiállításokon, tenyészszemléken
történik.

o Belső értékmérő tulajdonságok, illetve tenyész teljesítmény lemérése.

Az anyaország béli teljesítményvizsgálÓ módszeren alapuló rendezvényeken,
tenyészszemléken történik. A vizsgálat kiterjed a kutyák viselkedésére, oröklött és
Ösztönös tulajdonságaik felmérésére' A tenyészszemlén kerül sor az előzőleg
tenyésztésbe vett egyedek utódai alapján történo besorolására, minősítésére is.



2.2 T enyésztésbe vétel feltételei :
Tenyésztésbe csak olyan egyedek állíthatók, akik:

o Az eloírásoknak megfelelő származási lappal rendelkeznek, Tenyésztheto
minősítést szereztek a Eurázsiai Pásztorkutyások Klub által rendezett, vagy
en gedélyezett tenyészszem lén.

o Amennyiben a szÜlopár bármelyik tagja nem rendelkezik tenyészthető
minosítéssel, a kölykezést követő lehető legközelebbi alkalommal kell tenyészszemlén
megszerezni az utólagos tenyésztési engedélyt, addig a kölykök származási lapja nem
adható ki.

o A tenyészminosítés megszerzésének hiányában a kölykök regisztrációs lapot
kapnak' A regisztrációs lappal a kutyák nem vehetnek részt csak az Eurázsiai
Pásztorkutyások Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken.
Regisztrációs lappal rendelkező egyed részére export pedigree nem váltható ki.

2.3 Az importáIt kutya:
! FCl által elismert származási lappal kell, hogy rendelkezzen. Ha a származási

országában nem lett chipezve, az azonosító chipet be kell helyeztetni. Az országban
átmenetileg tenyésztés, vagy kiállítás céljábóltartózkodó kutyákra ez nem vonatkozik,
de azonosításuk kötelező. lmportált kutyákat, még akkor is, ha külföldi Champion címük
van, csak a Eurázsiai Pásztorkutyások Klub tenyészszemléjén szerzett,,tenyészthető''
minősítés birtokában lehet tenyésztésbe állítani'

! A vemhesen importált szukákat a kölykezést követő lehető legközelebbi
alkalommal, kell tenyészszemlén bemutatni, megszerezni az utólagos tenyésztési
engedélyt, a származási igazolások kiadása addig felfüggesztésre kerül. Az
alombejelentohöz csatolni kell az eredeti fedeztetési igazolást, másképp a kÖlykök nem
vehetők nyi lvántartásba.

! Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai azirányadók. KÜlföldi
fedeztetés: csak azFCl által elismert származással rendelkezó kannal, szabályosan
kitöltött fedeztetés i i gazolása a la pján törté n het.

l Abban az esetben, ha a megtermékenyítés fagyasztott (hűtött, liofilizált)
spermával történik az ebek törzskönyvezéséhez a tároló spermabank, vagy a
műveletben résztvevő állatorvos hivatalos igazolása szÜkséges!



2.4 A tenyésztés egészséges egyedekke!:

! Az állatvédelmi törvény követelményeinek betartásával végezhető. Azebek és
a kölykÖk részére megfelelő tartást kell biztosítani. Ehhez alapvető feltétel a tiszta, a
fajtának megfelelő tartás, gondos ápolás, és emberi odafigyelés.

! A kutyák megfelelo elhelyezése:
o Egy kutya tartása esetén 20 m2.
o Csoportos tartás esetén kutyánként 10 mz terület szÜkséges.
o A kutyák rövid ideig (1 -2 óra) 6 mz területen is tarthatók.
o A kutyák állandóan kikötve nem tarthatók, ideiglenes kikötés esetén minimum

5 méter hosszÚ lánc szükséges.
o Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven mtjködő szerkezettel

- kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 10
méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 5 méternél.

o A kutyának minden esetben árnyékos, nyugalmas pihenő helyet kell
biztos íta n i, megfelelő men nyiség ű iv ővizzel.

2.5 A tenyésztésbe vétel korhatárai:

! A kutyát legkorábban mind kanok, mind szukák esetében 18-24 hónapos kortól
lehet tenyésztésbe ál lítani.

! Amennyiben szülópár bármelyike nem éri el a megadott korhatárt, a kölykök
regisztrációs lapot kapnak. A regisztrációs lappal a kutyák 3 és 9 hónapos kor között
részt vehetnek MEoESZ rendezvényeken, illetve 3 hÓnapos kortól a Eurázsiai
Pásztorkutyások Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken, FCl
minősítésekért konkurálhatnak! Regisztrációs lappal rendelkező egyed részére export
pedigree nem váltható ki! Amennyiben a szülőpár bármelyike nem éri el a 12 hÓnapos
kort, úgy a kutyák regisztrációs lapot, származási igazolást kapnak.

! A tenyésztésbe vonás felső korhatára szukáknál 8 év, kanoknál 10 év.
Korhatár feletti párosítás esetén az almot származási lappal ellátni a Tenyésztési
Tanács engedélyével lehet. Az engedély hiányában a szÜlők és a kölykÖk DNS
vizsgálata szükséges a származási igazolás kiadásához, melynek kÖltsége a tenyésztőt
terheli. Ha a tenyésztő nem végezteti el a DNS-vizsgálatot, kérésére a kölykök
regisztrációs lapot kaphatnak. A regisztrációs lappal a kutyák 3 és 9 hónapos kor között
részt vehetnek MEOESZ rendezvényeken, illetve 3 hónapos kortól a Eurázsiai
Pásztorkutyások Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken,
azonban FCl minősítésekért konkurálhatnak! Regisztrációs lappal rendelkező egyed
részére export pedigree nem váltható ki!

Tenyészszemle alsó korhatára 15 hónapos kortól lehetséges.



2.6 Két kölykezés közötti idő:
! Egy szuka után két naptári évenként csak három alom törzskönyvezhető

függetlenül az alomban felnevelt kölykök számától.
! Az irodavezető bejegyzi az állomány nyilvántartásba a szuka ellésének

dátumát.
! Egy szukát egy tÜzelési ciklus alatt csak egy kannal szabad pároztatni' Több

kannal való pároztatás esetén : itt értendő a természetes illetve / vagy inszemináció
esetén, minden utódnál kötelező a DNS alapÚ apasági teszt alkalmazása!

! Ettől eltérő, illetve vitás esetekben DNS vizsgálatot lehet kérni az apaság
megállapítására'

2.7 Tenyésztésbe Való felvétel követelményei:
! Az egyesÜlet álta| gondozott fajták legtöbbjénél az anyaország semmifajta

vizsgálatot, szűrést kötelezoen nem ír elő' Egyesületünk ezek alapján csak indokolt
esetben, a fajtát tenyésztők javaslatára, a fajtaszekció határozata alapján tesz
kÖtelezővé a tenyésztheto cím elnyeréséhez, a származási lap kiadásához vizsgálatot.

3' A Eurázsiai Pásztorkutyások Klub tenyészszemle
szabályzatai

3.í A tenyészszemle célja:
! A klub által gondozott fajtákhoztartoző egyedek standardokban rögzített külső

és belső tulajdonságainak és használati képességeinek vizsgálata, a Magyarországon
nyilvántartott populációk minoségi fejlesztése, a hibás, nem kívánatos egyedek
kiszűrésével.

3.2 Tenyészszemle rendezvények:
! Tenyészszemle csak a Eurázsiai Pásztorkutyások klub vezetősége által

meghatározott helyen és időpontban tarthato. Az időpontokat országos szakirányú
folyóiratokban, a Eurázsiaí Pásztorkutyások klub honlapjánközzé kell tenni, megfelelő
időben. Az egyesÜlelhozzájárulásával a MEoESZhelyi szervezetei és kutyaiskolák is
szervezhetnek tenyészszemlét a klub által meghatározott módszerrel és elfogadott
bíróval. A tenyészszemlék számát a Eurázsiai Pásztorkutyások klub vezetősége évente,
igény szerint határozza meg.

! Amennyiben az egyesület rendes tagja lakóhelyén lehetővé teszi 8 vagy annál
több kutya tenyészszemléjét, az egyesÜlet egyeztetett időpontban a tenyészszemlét
lebonyolítja'
o Az egyesület egy évben két alkalommal (általában a klubkiállítással egybekötve)
főtenyészszemlét tart, egy általános , és egy külön kiemelt szakmai napot' Azok a
jogosultságok, amelyeket jelen szabályzat alapján a főtenyészszemlén szerezhetők
meg, csak e rendezvényeken érhetők el'



*

*

*

Kiilcin kiemelt szakmai nap :

A kiemelt szakmai nap (szemle) teljesen ktilonáll szakmai nap, amelyen vizsgáljuk
a meglév osztonkészlet használatát, onállÓ feladatok teljesítése során.
Ertékelés: A kutyák értékelése pontozással torténik, ktrlon leíro bírálatot nem
kapnak.
Plusz pont, a résztvevo egyed egészségÜgyi sz rési eredményeinek bemutatása'
Minden Íaita, mely a klub gondozása alatt áll részt vehet, a tulajdonosok maguk
dcintik el, hogy kívánnak e részt venni ezen a kiemelt szakmai napon (szemtén).
Más klub tagjai amennyiben részt kívánnak venni a rendezvényen, azt el re jelezve
megtehetik.
Az abszoltit gy ztes kutya tulajdonosának, illetve a tenyészt jének a kovetkez
évben nem kell tagdíjat fizetni, ezzel is támogatjuk a klubtagokat a kiemeIked
min ségíÍ kutyák tenyésztésére, taÉására.

3.3 Tenyészszemle bír i :
! A tenyészszemle bíroit a fajtaszekci vezet ivel torténo egyeztetés után az

egyesÜlet elnoke kéri fel. A tenyészszemlén a Eurázsiai Pásztorkutyások klub által
gondozott fajtákat kiváloan ismer kÜllembírok (szakbírok) tevékenykednek.

l Bíro
o rendszeresen részt vesz a klub szakmai forumain,
o a klub által gondozott fajtákbol vizsgával rendelkezik,
o a klub vezet sége írásban szakbíronak felkér.
! A megbízást a fajtaszekcio vezet inek javaslatára az egyesÜlet elnoke adja ki.

A megbízás visszavonhat '

! A kutyák munkaképesség és idegrendszer vizsgálatát munkabír vagy a
fajtaszekcio vezetoi által kiválasztott, a klub által szervezett képességvizsgálo képzésen
részt vett egyestileti tag végezheti. A bírálatok elvégzésére írásban a klub elnoke
jogosítja fel.

3.4 A tenyészszemlén val részvétel feltételei:
! A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az egyesÜlet által

elismert származási igazolással rendelkezik' Betegségre gyan s, vagy beteg kutyát
nem szabad felvezetni. A tÜzelo szukákat a tenyészszemle megkezdése elott a
tenyészszemle vezet jének be kell jelenteni'

! Minden kutyának chip alapján (kttlfoldi fedez kanok esetén tetoválási szám is
elfogadhato) azonosíthatonak kell lennie.

! Azonosíthatatlan kutya nem bírálhat !

! Tenyészszemlén csak 15 h napos kort meghalado kutyák minosíthet ek.

! A tenyészszemlén a kovetkezo iratokat kell bemutatni:
o eredeti származási lapot,
o ismételt bemutatásnál az el z tenyészszemle bírálati lapját,
o a tenyészszemle helyszínére tortén belépéskor a kutya érvényes oltási

konyvét.

*

*



Csíptí diszpl ázia

Ktinytik diszp|ázia

Négy alapveto típusa ismert:
0. Fragmentált processus coronoideus (FCP)
0. Iso |áIt processus anconeus (IAP)
0. Ostheochondrosis dissecans (OCD)
l. Ízuleti inkongruencia

3.5 A vizsga lefolyása: Minden Ía1tára vonatkozlk, mely a kIub
gondozása alatt áll, illetve: aborigen fcildrajziIag elkt'ilciniil , még
fajtaként nem elismert kutyára.

! A vizsgárol minden bemutatott kutya részére a klub által kiadott bírálati lap
kész[jl.

! Természet, viselkedés, munkaképesség és terÜletorzo képesség vizsgálata

3.5.1 A kutyák egyedi azonosít jának ellen rzése
3.5.2 Méretfelvétel:

l Marmagasság, stily, csuklÓ kerulet, mellkas kerlilet, fejhossz, fejszélesség,
testhosszÚság (a munkabíro jelenlétében)

! Ez is egyfajta viselkedési prÓba. A kutyának nyugodtan kell viselkednie.
Amennyiben a méréseket a kutya félénksége, Vagy agresszivitása miatt nem lehet
lebonyolítani, a további vizsgálatokbol ki kell zárni'

l Minden fajtánál k telez !

Mentes A Korl átozás nélktil tenyészthet
Maidnem mentes B Korlátozás nélktil tenyészthet
Enyhe C Korl átozás nélktil tenyésztheto

( javasolt mentes A esetleg B egyeddel Valo páro ztatás )
Kozepes D ( javasolt mentes A egyeddel val pároztatás,

Tenyésztési Tanács engedélyével, ut dok kovetése és
sztírése )

SÍrlyos E Nem tenyészthet



3.5.3 Viselkedés próba:
l Kisebb csoporton történő áthaladás, kÜlönböző váratlan éles zörejek

kíséretében. Például: műanyag palackba töltött kő, ostor, kolomp
! Értékelés: közömbös:,,megfelelő'',
! Támad, fél: ,,nem megfelelő''.
! Minden fajtáná! kötelező:

3.5.4 Lövés próba:
! A gazda laza porázon tartja a kutyát, miközben a segéd g mm-es

riasztópisztollyal 30 méterről (kb. 45 lépésről) 2 lÖvést ad le.
! Értékelés: nem fél, esetleg ugat: ,,megfelel'',
! Fél, menekül: ,,nem felel meg''.
! Minden fajtánál kötelező

3.5.6 Területőrző képesség :

! A lekötÖtt láncon, vagy futószár, (esetleg nyomkövető poráz) a kutya
reakciójának vizsgálata. A kutyákat egymástól 15-20 m távolságban kell elhelyezni,
lehetőleg Úgy, hogy egymás reakcióit ne lássák.
A segéd kb. 10-15 m távolságról határozottan és folyamatos fenyegető magatartást
tanúsítva megközelíti a kutyát. A kutyának a kart nem kötelező megfognia.

! Értékelés: kitámad, ugat, közömbös: ,,megfelelő'',
! Fél, menekÜl: ,,nem megfelelő''.
! Minden Íaitánál kötelező
! kivéve: moszkvai őrkutya

Falkában tartott kutyák esetében, ha egyszerre vannak jelen, a kutyák együtt
maradhatnak, közel egymáshoz rögzítve, külön pontozással elbírálva. Ezt a
tulajdonos előre jelzi a klub, illetve a bírók felé.

Kiegészítés a területőrzo képesség vizsgálathoz: a kiemelt szakmai napon
történo területőrzés egy lekerítet tertjleten ,szabadon levo kutyánál tÖrténik, itt a
segédek a területre belépve megközelítik a kutyát, amennyiben a kutya hátráló
lépést tesz , de nem menekül az pozitív elbírálás alá esik, amennyiben a kutya
egyértelműen menekülő magatartást tanúsít, úgy 0 pontot kap'

*



3.5.7 őrző-védő képesség:
! A gazdája által pórázon tartott kutya reakciójának vizsgálata. A segéd kb. 'l0-

15 méter távolságról határozottan és folyamatos fenyegető magatartást tanúsítva
megközelíti a kutyát. A kutyának a kart nem kötelező megfognia.

! Ertékelés: kitámad, ugat: ,,megfelelő'',
! Közömbös, fél, menekÜl: ,'nem megfelelo''.
l A végrehajtásra kötelezett fajták:
! Moszkvai őrkutya.

Más fajtáknak nem kötelező, de a tulajdonosok kérhetik az ilyen módon való
képesség vizsgáIatát az általuk tartott fajtí4íáknak.

* 3.5.8 A kiemelt őrző-védő teszt szabályzatai
! Kitámadás: a segéd a bíró által kijelolt bÚvóhelyre megy. A bíró utasítja a

felvezetőt, hogy kutyájával pőrázon vezetve a megadott irányba induljon el. A bíró jelére
a segéd kilép a búvóhelyről és szemből határozottan, hangosan megtámadja a
felvezetőt. A kutyának ekkor kell bebizonyítania védekezo képességét és meg kell
védenie gazdáját. A segéd csak akkor támadhat a kutyára , ha az beavatkozik a
küzdelembe. A segéd a bíró utasítására befejezi a támadást, a felvezető vagy eresztet,
vagy leveszi a kutyát a védőkarról.

! Ertékelés: kutya támad és fog: ,,megfelelő'', ha a kutya nem fogja meg a kart:
,,nem megfelelő'''

! Magyarázat a gyakorlathoz:
! A segédnek komplett védőfelszerelést kell viselnie, védokar, bőrvédő

szabványos ruházat. A búvÓhelynek lehetőleg rÖgtönzöttnek kell lennie, hogy a kutyák
ne tudják begyakorolni. A segéd csak a bíró utasítására dolgozhat, ami azt jelenti, hogy
a támadást és a támadás befejezését a bíró jelzi' A kitámadásnál a segédnek szemből a
felvezetőre kell támadnia és nem a kutyára. A támadásnak, illetve fenyegetésnek
kifejezettnek kell lennie, figyelemmel a fajta magas ingerküszÖbére. Csak, amikor a
kutya beavatkozik a küzdelembe, akkor fordulhat a segéd a kutyára' A segéd a nála
lévő bottal csak fenyegethet, de nem üthet a kutyára.

! Bátorságpróba:
! A segéd kb. 50 lépés távolságra távolodik el. A felvezető nyakörvénél fogja a

kutyáját, majd biztatva a segéd után küldi' A segéd először menekÜl, majd a bíró
utasítására, amikor kb' 8-10lépésnyire közelíti meg a kutya, szembefordul a kutyával és
megtámadja. A segéd most sem Üthet a bottal a kutyára. A felvezető hangosan
biztathatja a kutyát' Ezután a bíró utasítására a segéd befejezi a támadást és megáll' A
felvezető Vagy eresztet, vagy leveszi a kutyát a védőkarról. Ezután pőrázra teszi a
kutyát és úgy várakoznak a bíró értékelésére.

! Értékelés: kutya támad és fog: ,,megfetelő'',



! Ha a kutya nem fogja meg a kart: ,,nem megfelelő'''
J Az őrző-védo gyakorlatok során elsősorban nem a fogás minőségét, hanem a

kutya magabiztosságát és a védőösztön meglétét kell értékelni'

3.5.9
J Joszággal szemben való közömbösség vizsgáIat:
! Elő állatok kÖzé valo bemenetel a gazdával közosen, hosszti nyomkovető
piráz használata, amennyiben a kutya a bent lévő állatok fele vadásző
viselkedést produkál, akkor 0 pontot kap, mivel nem pásztorkutyás a viselkedése'
Az elvárt reakciÓ a pásztorkutyátől, hogy a jiszágok irányában közombösségeÍ
mutasson. Ebben az esetben a pontozás maximális.

Kiegészítés a kiemelt szakmai naphoz: Stabil , hosszan kitartott fogás a
pásztorkutyáknál nem kívánatos, a maximális pontszámot akkor kapja meg ha,
váltakozóan fog rá rövidebb időre.
Kiegészítés ll. : két segéd használata a pásztorkutyáknál : védőállás
megtartása , kontaktban maradás a segédek fele, nem menekül, távoltartó
magataÉás a felvezetőtől , valósnak vélt támadás kontrollálása .

A kiemelt szakmai napon résztvevő kutya / kutyák amelyek maximális
eredménnyel teljesíU teljesítenek, a tenyésztésre javasolt címet kapja/ kapják

3.6 A tenyészs zemle ktillembirálat szempontjai :

! A fajtára vonatkozo FCl' standardnak, FCl által el nem ismert fajták esetében
az anyaország dokumentáci jának val megfelelés

o Méret
o Fejlettség, csontozat
o Kondício
o Fej (forma, méret, szemek, pigmentácio, fitlek fogazat, ajkak)
o Nyak
o Felso vonal (mar, hát, ágyék, far, farok)
o Front (mellkas-szélesség)
o Als vonal (mellkas mélység, has)
o El lso végtagállás (izmoltság, szogellés)
o Hátuls végtagállás (izmoltság, szogellés)
o Sz rzet (szín, min ség)
o Mozgás
o Nemi jelleg (ivarszervek)
o Összbenyomás
o Minden fajtának kotelez .

*

*

*

*



3.7 A tenyészszemlén kiadható minősítések:l Tenyészthető
o A természet, munkaképesség értékelése legalább,,megfelelő,,'
o A kÜllem legalább ,,megfeleló; 

'--- '-v_
! Tenyésztésre nem engedélyezett
o A természet, munkaképesség értékelése,,nem megfelelo,,, Vagyo olyan küllem béli hibákkal róndelke.ir., .'"ivek a fajta leírásában kizárookként va nnak feltÜntetve.

Tenyésztésre nem engedélyezett minosítés esetén a tenyészszemle egy éven belülnem ismételhető meg, de egy év után_is T,''i';.; "iv "ir"ro''"i' nriánnyiben aminosítés ismét tenyésztésre nem en-g.edélyezett, a [títyát véglegesen ki kell zárni atenyésztésből és utódai sem regisztráható[. r"i.'i''et"rnét,l t őu"-n tul,; 
'"g"gyzéssetfelvezetendő a származási igazólasial; .

Bejegyzésre kerÜlo minős ítéiek
A tenyészszemlén készült jegyzőkÖnyvet (Tenyészszemle bírálati lap 8 sz' melléklet)minden kutya bírálata 

.kcizbeá 
je gyző uezeii a oirot oirialasa alapján. Az eredetipéldányt a kutya tulajdonos" á néiy'.inen mejt"pl".''n 

'"gszerzett minősítés ahelyszínen bejegyzéóre kerül 
^ "rÁi^".ási 

igazolásra.
A tenyészszemlével kapc.solatos ügyintézésí"felaá;ioiat a klub iroda végzi,a keletkezettdokumentumok nem selejtezhet<te[.

4. Törzskönyvezés:
4'1 A kutyák számára kiadható származásigazolások, a kiadásfeltételei:

l Regisztrációs lap:
Z Az a közép-ázsiai és kaukázusi juhászkutya, aki bizonyíthatóan a fajtaélohelyéről származik vagy ismeretlen származás,l, ill"tu" minden általunk gondozottfajtában az FCl által nem ólismert tenyészto 

'."'é'"i , zármazásilapjával rendelkezik,vagy hazai születésű, de szülei nem iárt1ory'to./*-"l rende.lkeznek vagy a tenyésztésíszabályzat eloírásait n9m érvényesítő fedezésből 'sza|mr.rak, 
a tenyészto kéréséreregisztrációs lapot kaphat' A kü'ifÖldi, ílletve i''"'"tl"n helyről érkezótt kutya aszármazási okirattal Összeköthető legyen minden esetben (tetoválási szám, küllemijegyek feltÜntetése).

J Származási lap:
! Standard származási lap:
' Azon' szár.mazá'si lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállítottlegalább 3 generáci-ós, szöveg'". ÉJ=9"..két''9l;ii1l1oor 

!s magyar) kivonat, amelyegyed mindkét szÜlőpárja teljésítette a EurázsiaíÉa'.to'xutyások Klub egyesÜlet ezenszabály zatá ba n rÖgz íteti m i nl m á l ís feltételeit'! Standard származási lap feltételei:
- Az FCl által elismert származási lappal



- Eurázsiai Pásztorkutyások által szervezett vagy engedélyezett tenyészszemlén
szerzett,,tenyészthető''minős ítéssel.

A szűréseket és értékeléseket a Magyar Kisállat ortopédiai Egyesület tagjai
végezhetik (akik a Magyar Kisállat ortopédiai EgyesÜlet weboldalán fent vannak, mint
állatorvosi tagok) a kutyák 18 hónapos kora után).

! Prémium származási lap:. Tartalma megegyezik a standard származási lappal, de látványosan és
feltűnoen elhelyezett speciális hologrammal feltÜntetésre kerül rajta, ha mindkét szülő
teljesítette azEurázsiai Pásztorkutyások Klub Egyesület által meghatározott prémium
tenyésztési feltételeket vagy speciális tenyésztési koncepciójának feltételeit.

! Prémium származási lap feltételei:
. Az alábbiakban leírtak együttes teljesülése esetén, mindkét szülőnél
- standard követelmények megléte
- legalább HCH minősítés
- azEurázsiai Pásztorkutyások Klub egyesÜlet kiállításán, 18 hÓnapos koron túl

elért kitűno minősítés Vagy a tenyésztheto minősÍtést, az Eurázsiai Pásztorkutyások
Klub fótenyészszemléjén / szakmai napján szerezte meg

- Csípő diszplázia vizsgálat: A, B minősítés
- Könyök diszplázia vizsgálat
- A szűréseket és értékeléseket a Magyar Kisállat ortopédiai Egyesület tagjai

végezhetik (akik a Magyar Kisállat ortopédiai Egyesület weboldalán fent vannak, mint
állatorvosi tagok) a kutyák 18 hónapos kora után.

4.2 KonÍi rmációs eljárás :

! Amennyiben a kutya bizonyíthatóan a fajta élőhelyéről származik, Vagy
ismeretlen származásÚ (csak kaukázusi juhászkutya, közép-ázsiai juhászkutya!)

! Bármely nem FCl által elismert tenyésztő szervezet származási lapjával
rendelkezik

Z Hazai születésű, de szülei nem zárt törzskönywel rendelkeznek
! A tenyésztési szabályzat előírásait nem érvényesítő fedezésből származnak,
! Regisztrációs lapot kaphatnak, melyen a törzskönyvijelet és számot /R

jelÖléssel kell ellátni. A regisztrációs lappal a kutyák 3 és 9 hónapos kor közott részt
vehetnek MEoEsz rendezvényeken, illetve 3 hónapos kortól azEurázsiai
Pásztorkutyások Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken,
azonban FCl minősítésekért konkurálhatnak! A regisztráciÓs lappal rendelkezo kutyákat
tulajdonosuk a 15 hónapos kor betöltése után elhozhatja Eurázsiai Pásztorkutyások
Klub főtenyészszemlére. Amennyiben a kutya itt tenyészthető minősítést kap, számára
kiváltható a származási lap (ennek költségei a tulajdonost terhelik), a /R jelölés
feltÜntetésével'

4.3 AIom nyilvántaÉás:
! Az Eurázsiai Pásztorkutyások Klub Egyesület minden egészséges, életképes

kiskutyát nyilvántartásba vesz, ha a szülők rendelkezn ek az előírt feltételekkel.
! Az átmenetileg az országban tartózkodó fedező kanok esetében a származási

igazoláson szereplő tÖrzskönyvi számot kell elfogadni.



4.3.1 A kölykök egyedi megjeIölése:
! A kölyköket legkésőbb 4 hónapos korukig egyedi jelölő eszközzel _

transzponderrel (chip)- kell ellátni.
! A chip behelyezése az állatorvos feladata, az erről kiadott igazolásra egy-egy

matricát kötelező felragasztani !

4.4 Több tulajdonos:
! Ha a tenyészkutyák több személy tulajdonában vannak, akkor erről a

tulajdonosok között írásos szerződést kell kötni, amelyből az egyes tulajdonosok, jogai
és kötelességei világosan kitűnnek.

4.5 A kutyák törzskönyvét a MEoEsZ vezeti, a Szövetség Törzskönyvezési
szabályzata alapján. Az almok bejelentése a szabályzatban foglaltak szerint történik' A
törzskönyvezés feltételeit az Eurázsiai Pásztorkutyások klub egyesület a szövetséggel
kötött szerződés alapján ellenőrzi. A Törzskönyvbe történő bevezetés az egyesÜlet
jóváhagyásával történik.

4.6 Tenyésztési tanács:
! Tenyésztési tanács tagjai:
! Fajtaszekció vezetői
l A Tenyésztési tanács dönt minden kétséges kérdésben, ami a

tenyésztésen gedélyezés a lkal m azásáv al és értelmezésével ka pcsolatos és a
vég rehajtási rendelkezésekbe n n i ncs szabály ozv a.

! Lehetnek olyan tények, melyek kynológiai okokbÓl a tenyésztésre való
használatotkorlátozzák, vagy tiltják (pl' örökletes betegségek, negatív idegrendszeri
tulajdonságok megjelenése az utódoknál, emberrel szembeni agresszivitás, vagy túlzott
félénkség fellépése)' llyen esetekben a Tenyésztési tanács a tenyésztési engedélyt
érvénytelenné nyilváníthatja, feltételeket és korlátozásokat állapíthat meg, Vagy újabb
bemutatást kérhet' A végleges döntésig a Tenyésztési tanács a tenyésztési engedélyt
ideiglenesen felfüggesztheti. Panasz a felfüggesztés ellen nem lehetséges.

! A tenyésztési tanács döntése ellen az Eurázsiai Pásztorkutyások Klub
Egyesület elnökségéhez lehet fellebbezést benyÚjtani 15 napon belÜl' Az itt született
döntés, végleges.

Kelt: Budapest 2019. október 10.
Módosítás kelte : 2020. március 10'

Alulírott Kiss Krisztina, mint az EURÁzslAI pÁszroRKUTYÁsoK
Klub, az orosz, európai és ázsiai juhász, őrző-védő és terÜIetőrző
kutyát tenyésztők és tartók egyesi'ilete elnöke igazolom, hogy a fenti
irat az egyesületünk mal napon hatályos tenyésztési szabáIyzata.

Eurázsiai Pásztorkutyások Klub EgyesÍ'ilet elnoke


