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TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 

1.Előszó 

A Hungária Malinois Club(HMC) - mint a MEOE, és az FCI tagja, a klub tenyésztési előírásainak alkalmazásával kívánja a 

Magyarországon regisztrált Malinois, Lakenois, Tervueren, Groenendael fajtájú, kutyák(továbbiakban belga juhászkutyák) 

tenyésztését és az azzal kapcsolatos tevékenységet szabályozni. Ez része az alapszabály célkitűzéseinek és kötelezően 

vonatkozik az egyesület valamennyi tagjára. 

 

 

2. A tenyésztés célja 

A Hungária Malinois Club célja, hogy a magyarországi állomány azonos elvek alapján történő, szabályozott, ellenőrizhető 

tenyésztés során született, a standardjához leginkább közelítő, egészséges, örökletes betegségektől mentes, fajtatiszta 

egyedekből tevődjön össze. A tenyésztés során kiemelkedően fontos a hagyományokon alapuló használati érték és a 

genetikai diverzitás megőrzése. Mindemellett célunk a mai kor követelményeinek megfelelően kialakult (őrző-védő, 

ügyességi, sportok, segítő és mentőkutyás tevékenységek) készségek megőrzése is, mely hozzájárul a fajta 

népszerűsítéséhez, és elfogadottságának növeléséhez. 

A belga juhászkutya standard  

 

Fajta eredete: Belgium 

FCI : besorolás:I. Fajtacsoport-juhász és pásztorkutyák, 1. szekció-juhászkutyák. 

ÁLTALÁNOS BENYOMÁS: 

A Belga juhászkutya közepes méretű, harmonikus arányokkal rendelkező,az eleganciát és erőt ötvöző,közepes 

magasságú,száraz és erős izomzattal bíró,négyzetbe írható,rusztikus, szabadban való élethez szokott és a belga időjárási 

viszonyok között gyakori változékony időjárási viszonyoknak ellenálló kutya. Formái harmóniája és magas, büszke 

fejtartása folytán a Belga juhászkutyának egy munkakutya fajta kiválasztott reprezentánsainak örökrészéül jutott elegáns 

robosztusság benyomását kell keltenie. A Belga juhászkutyát természetes pozícióban, felvezetőjével való fizikai kontaktus 

nélkül kell bírálni. 

FONTOS ARÁNYOK: 
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A Belga juhászkutya négyzetbe írható. A mellkas könyékig ér. A pofa hossza a fej hosszának felével egyezik meg vagy 

annál enyhén hosszabb. 

VISELKEDÉS, KARAKTER: 

A Belga juhászkutya élénk és aktív, túlcsorduló vitalitású kutya, amely mindig akcióra kész. Veleszületett nyájőrző 

tulajdonságai folytán a legjobb területőrző kutya értékes tulajdonságait egyesíti magában. Kitartó, és tétovázás nélkül 

megvédi gazdáját, így egyesíti magában egy juhászkutya, egy őrző-védő kutya és egy szolgálati kutya kívánatos 

tulajdonságait. Élénk és eleven temperamentumának, valamint magabiztos, gyávaság és agresszivitás nélküli karakterének 

testtartásában is tükröződnie kell. 

MEGJELENÉS: 

-FEJ: 

Magasan hordott, túlzásoktól mentes, hosszú, egyenes vonalú, jól cizellált és száraz. A koponya és a pofa érezhetően 

egyenlő hosszúságú, esetleg a pofa lehet kicsit hosszabb,ami az összképnek kimunkált benyomást kölcsönöz. 

a.) Koponya rész: Közepes szélességű,a fej hosszával arányos,homlokrész inkább lapos mint gömbölyű. A középbarázda 

alig kifejezett. Oldalról nézve az arcorri rész képzeletben meghosszabbított vonalával párhuzamos. A tarkóbúb kevésbé 

fejlett. A szemöldök és a pofacsont ívek nem emelkednek ki. A stop mérsékelt. 

b.) Arcorri rész: - Az orr: fekete. 

- Az arcorri rész: közepes hosszúságú,a szemek alatt jól cizellált, az orr felé fokozatosan hegyesszög formában 

elkeskenyedik,az orrhátnak a homlok felső meghosszabbított vonalával párhuzamosnak kell lennie. 

- Ajkak: vékonyak, szorosak és erősen pigmentáltak. 

- Állkapcsok/fogak: a fogak erősek és fehérek, jól fejlett állkapocsban rendezetten és erőteljesen beilleszkednek. Ollós a 

harapás, a pásztorok által előnyben részesített harapófogó (tétre) harapás engedélyezett. Komplett fogazat, a fogképletnek 

megfelelően. Két premoláris (2PM1) hiánya elnézhető, és a moláris 3 (M3) fogakat nem veszik figyelembe. 

- Pofa: száraz és lapos, bár izmos. 

- Szem: közepes nagyságúak, se nem kidülledő, se nem besüppedő, enyhén mandula formájú, ferde vonalú, barnás színű, 

lehetőleg sötét. A szemeket feketével keretezi a szemhéj. A tekintet rendkívül intelligens. 
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- Fül: inkább kicsi, magasan tűzött, tökéletes háromszög alakú, a fülkagylóárok lekerekített formájú. A fülvég hegyes. 

Mereven, egyenesen és függőlegesen tartott fülek (amikor a kutya figyel). 

- NYAK: Karcsú, enyhén hosszú, jól izmolt, a vállak felé fokozatosan szélesedik, lebernyeg mentes, a tarkónál enyhén 

ívelt. 

- TÖRZS: Erőteljes, nehézségek nélkül, a vállcsúcstól az ülőgumóig mért hosszúság megközelítőleg megegyezik a 

marmagassággal. 

- Felső vonal: a hát és az ágyék felsővonala egyenes. 

- Mar: hangsúlyos. 

- Hát: feszes, rövid és jól izmolt. 

- Ágyék: feszes, rövid, megfelelően széles, jól izmolt. 

- Far: jól izmolt, igen enyhén lejt, megfelelően, de túlzásoktól mentes. 

- Mellkas: kevésbé széles, de jól leereszkedő, a bordák felső részüknél íveltek. Szemből nézve a mellkas (szügy) kevésbé 

széles, anélkül, hogy szűk lenne. 

- Alsó vonal: a mellkas alatt kezdődik és harmonikus görbülettel a has felé emelkedik, amely se nem beesett, se nem 

agárszerűen felhúzott. Mérsékelten fejlett. 

- FAROK: Jól tűzött, tövénél erős, közepes hosszúságú, a csánkot legalább elérő, de inkább meghaladó hosszúságú, 

nyugalmi állapotban lelógó helyzetben hordott. A farokvég a csánk magasságáig enyhén ívelt, mozgásban magasan tartott, 

de a vízszintesnél nem magasabban hordott, és nem indexelő. 

-VÉGTAGOK: 

a.) Mellső végtagok: Összességében nézve: erős, de nem nehézkes csontozat, száraz és erős izomzat, a mellső végtagok 

minden oldalról nézve merőlegesek és előröl nézve tökéletesen párhuzamosak. 

- Váll: a lapockacsont hosszú és ferde, jól illeszkedő, felkarcsonttal megfelelő szöget zár be, mely értéke ideális esetben 

110-115 fok. 

- Felkar: hosszú és megfelelően ferde.  
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- Könyök: erőteljes, nem fordul sem kifelé, sem befelé. 

- Alkar: hosszú és egyenes. 

- Csukló(csuklócsont): igen erőteljes és töretlen vonalú. 

- Lábközép csontok: erősek és rövidek, amennyire lehetséges a talajra merőlegesek,és igen csekély mértékben hajolnak 

előre. 

- Mancsok: gömbölyűek, macskamancsok, hajlott és szorosan zárt ujjak, a talppárnák vastagok és rugalmasak, a körmök 

sötétek és vastagok. 

b.) Hátulsó végtagok: 

Összességében nézve:erőteljesek, de nem nehézkesek, oldalról nézve a hátulsó végtagok merőlegesek és hátulról nézve 

tökéletesen párhuzamosak. 

- Comb: közepes hosszúságú, széles és izmos. 

- Térd: csípőhöz képest megközelítően merőleges, normál térdszögeléssel. 

- Lábszár: közepes hosszúságú, széles és izmos. 

- Csánk: földhöz közeli, széles és izmos, mérsékelten szögelt. 

- Lábközép: erőteljes és rövid. A farkasköröm nem kívánatos. 

- Mancsok: enyhén oválisak lehetnek, hajlott szorosan zárt ujjak. A talppárnák vastagok és rugalmasak. A körmök sötétek 

és vastagok. 

-MOZGÁS: 

Minden mozgásfajtánál élénk és szabad. A Belga juhászkutya jó galoppozó, azonban a szokásos mozgásformája a lépés és 

főleg az ügetés. A végtagok a törzs középsíkjával párhuzamosan mozognak. Nagy sebességnél a mancsok a törzs 

középsíkjához közelítenek. Ügetésnél a kilengés közepes, a mozgás szabályos és könnyed, a hátsó végtagok jól toló 

mozgásával, a felső vonal feszes marad. A Belga juhászkutya fáradhatatlannak tűnik, mozgása gyors, rugalmas és élénk. 

Képes teljes sebességnél hirtelen irányváltoztatásra, kirobbanó temperamentuma és őrző-védő hajlama folytán határozottan 

hajlamos a körkörös mozgásra. 

-BŐR: Rugalmas, de az egész testen feszes, az ajkak és a szemhéjak széle erősen pigmentált. 
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-SZÖRZET ÉS SZŐRVÁLTOZATOK: 

Mivel a Belga juhászkutyáknál a szőrzet hosszúságában, minőségében, külső megjelenésében és színében változatos, ezt a 

szempontot fogadták el a fajta négy változatának megkülönböztetésére: Groenendael, Tervueren, Malinois és Laekenois. 

Ezt a négy változatot külön bírálják és mindegyik változat C.A.C. , C.A.C.I.B. vagyreserve cím várományosa lehet. 

- Szőrminőség: mindegyik változatnál a szőrzetnek sűrűnek és jó textúrájunak kell lennie úgy, hogy a gyapjas aljszőrzettel 

kiváló védőtakarót alkosson. 

a.) Hosszú szőr: A szőr a fejen, a fülek külső részén és a végtagok alsó részén rövid, kivéve az alkar hátulsó részét, mely a 

könyöktől a csuklóig hosszú szőrrel, úgynevezett zászlóval borított. A szőr hosszú és sima a test többi részén és hosszabb 

és még dúsabb a nyak illetve a szegyen, ahol gallért és zsabót alkot. A hallójárat bejáratát szőrpamacsok védik. A fül 

tövétől kezdve a szőr feláll és keresztezi a fejet. A combok hátulsó részét igen hosszú és sűrű szőrzet borítja,"gatyát" 

alkotva. A farkat hosszú és dús, zászlót alkotó szőrzet fedi. A Groenendael és a Tervueren hosszú szőrű változat. 

b.) Rövid szőr: A szőr nagyon rövid a fejen, a fülek külső részén és a végtagok alsó részén. A szőrzet a test többi részén 

rövid, de valamivel dúsabb a farkon valamint a nyak körül, ahol gallért alkot, amely a fültőnél kezdődik,és egészen a 

torokig terjed. Ezen kívül a combok hátulsó része hosszabb szőrrel borított. A farok kalász alakú, de nem alkot zászlót. 

c.) Drót szőr: A szőrzet durva és száraz, tapintása jellemzi elsősorban a drótszőrt, amely ezen felül érdes és borzas. A 

szőrzet a test minden részén 6 cm hosszú, az orrhát felső részén, a homlokon és a végtagokon rövidebb. A szemkörnyéket 

és a pofát borító szőrzet nem lehet olyan mennyiségű, hogy takarja a fej formáját. Viszont a pofa tömött szőrrel való 

fedettsége kötelező. A faroknak nem kell búzakalász formájúnak lennie. 

 

 

 

-SZÍN: 

- Maszk: 

a Tervueren és Malinois esetében a maszknak nagyon határozottnak kell lennie, a felső és alsó ajakakat, a szájszögletet és a 

szemhéjakat kell egyetlen fekete zónába foglalnia. Minimum hat pigmentációs pontot határoztak meg: a két fülnek, a két 

felső szemhéjnak, a kétoldali felső és alsó ajaknak kell feketének lennie. 

- Feketével tűzött: 
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A Tervuereneknél és a Malinoisoknál a fekete tűzöttség azt jelenti, hogy a szőrzet vége fekete, ami árnyékolja az alapszint. 

Ez a fekete szín mindenképpen "láng alakú" és nem jelenhet meg sem nagy foltokban, sem tényleges csíkokban (fekete-

tarka). A Laekenoisnál a fekete tűzöttség diszkrétebben jelenik meg. 

- Groenendael tiszta fekete, fehér jegyek a mellkason és a mancsokon megengedettek. 

- Tervueren vörhenyes- fekete tűzött és szürke-fekete tűzött fekete maszkkal, mindazonáltal a vörhenyes-fekete tűzött színt 

részesítik előnyben. A vörhenyes színnek melegnek kell lennie, nem lehet sem világos, sem mosott színű .Egyetlen olyan 

kutya sem tekinthető kiemelt egyednek, amely vörhenyes-fekete tűzött színtől eltér vagy amely színe nem felel meg a 

kívánt intenzitású színeknek. 

- Malinois: kizárólag vörhenyes-fekete tűzött fekete maszkkal. 

- Laekenois: kizárólag vörhenyes szín fekete tűzésekkel alapvetően a pofán és a farkon. 

Mindegyik változatnál, a szegyen és az ujjakon kevés fehér szín elfogadott. 

MÉRET, SÚLY ÉS TESTMÉRETEK: 

- Marmagasság: kívánatos marmagasság átlagosan 62 cm kanoknál, szukáknál 58 cm(tűrés=-2,+4). 

- Súly: a kanoknál kb. 25-30 kg, szukáknál kb. 20-25 kg. 

- Testméretek: átlagos, normál testméretek egy 62 cm belga juhász kan esetében:  

a.) Törzshosszúság (vállbúbtól ülőgumóig): 62 cm.  

b.) Fejhosszúság: 25 cm.  

c.) Pofahosszúság: 12,5-13 cm. 

HIBÁK: 

Az előbbiektől való mindennemű eltérést hibának kell tekinteni, mely szankcionálása a hiba nagyságával arányban áll. 

- Általános benyomás: 

Nehézkes, az elegancia hiánya. Túl könnyed vagy vékony. A befoglaló mérete hosszabb, téglalapba írható. 

- Fej: Nehéz, túl erős. Párhuzamosság hiánya, nem kellően cizellált vagy száraz fej. Túl gömbölyű homlok. Túlságosan erős 

vagy kevés stop. Túl rövid vagy túlságosan elkeskenyedő pofa. Kos orr. Túlságosan kiemelkedő szemöldökív vagy 

pofacsont. 
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- Orr, ajkak, szemhéj: pigmenthiányos foltok. - Fogazat: rendezetlen fogív. Súlyos hiba: egy metszőfog, egy premolaris3, 

egy premolaris2, 3 premolaris1 hiány. 

- Szem: világos, kerek. 

- Fül: nagy, hosszú, fültőnél túlságosan széles, alacsonyan tűzött, szét-vagy összetartó. 

- Nyak: vékony, rövid vagy tömzsi. 

- Törzs: túl hosszú, túl dongás mellkas(hengeres). 

- Mar: elmosódott, alacsony. 

- Felső vonal: hosszú, gyenge, süppedt vagy ívelt hát vagy ágyék. 

- Far: túlságosan csapott vagy túlnőtt. 

- Alsó vonal: túlságosan vagy alig ereszkedő, túlzott has. 

- Farok: túl alacsonyan tűzött, túlságosan magasan hordott, kunkorodó, oldalra hajló. 

- Végtagok: túlságosan könnyű vagy nehéz csontozat. Oldalról nézve nem merőleges végtagok (pld. túlságosan ferde 

mellső lábközép vagy gyenge csukló) vagy szemből nézve nem merőleges végtagok (pld. tehén vagy franciás állás, 

kiforduló könyök..stb.) vagy pedig hátulról nézve nem merőleges végtagok ( pld. egymáshoz közel álló vagy egymástól 

távol álló hátulsó végtagok, hordóállás, befelé forduló vagy nyitott csánkok…stb.), alig vagy túlszögelt végtagok. 

- Mancsok: nyitott mancsok. 

- Mozgás: merev mozgás, túlságosan rövid lépés, túl kevés impulzus, rossz hát általi átvezetés, magasra emelt lépésű járás. 

- Szőrzet: mind a négy változatnál nem elegendő aljszőrzet. Groenendael és a Tervueren=gyapjas, hullámos vagy göndör 

szőrzet, nem megfelelő hosszúságú szőrzet. Malinois=félhosszú szőrzet ott, ahol rövidnek kellene lennie. Szálkásszőr, 

elszórtan drótszőr a rövid szőrzetben. Hullámos szőr. Laekenois=túl hosszú, selymes, hullámos, göndör vagy rövid szőr. A 

drótszőr között finom szőrből álló tincsekkel telített szőrzet. Bozontos farok. 

- Szín: mind a négy változatnál plasztront formázó fehér folt a szűgyön, túlnyomó fehér szín a mancsokon. Groenendael: a 

szőrzetben vörhenyes árnyalat, szürke combzászló. Tervueren: szürke szín. Tervueren és Malinois: tarka szín, nem elég 

meleg árnyalatok. Túl kevés vagy túl sok fekete tűzés vagy a fekete tűzés foltokban való megjelenése a testen. Kevés 

maszk. Tervueren és Malinois és a Laekenois: túl világos vörhenyes szín. Nagyon sápadt "mosott"-nak nevezett alapszín 

hibának számít. 
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-Karakter: önbizalom nélküli és túlságosan ideges egyedek. 

KIZÁRÓ HIBÁK: 

- Karakter: agresszív vagy félénk egyedek. 

- Általános benyomás: fajtajelleg hiánya. 

- Fogazat: hátraharapás, előreharapás, még ha a fogak érintkeznek is (fordított harapás), keresztharapás. Egy szemfog 

hiánya (1C), egy felső tépőfog ( 1PM4 ) vagy alsó tépőfog ( 1M1 ) hiánya, egy molaris ( 1M1 vagy 1M2,  kivéve M3-ak) 

hiánya ,egy premolaris 3 ( 1PM3 ) plusz egy másik fog hiánya,vagy összesen három vagy több fog hiánya (kivéve 

premolarisok). 

- Orr, ajkak, szemhéjak: erős pigmenthiány. 

- Fülek: bicsaklóak vagy mesterségesen állóak. 

- Farok: veleszületett vagy amputálás miatt hiányzó vagy csonkolt farok. Túl magasan karika formában vagy kunkorítva 

hordott farok. 

- Szőrzet: aljszőrzet hiánya. 

- Szín: a leírt változatok színeivel nem egyező szín. A szegyen túl terjedelmes fehér jegy, főleg ha az a nyakig terjed. A 

fehér szín a mancsokon lábközép felét meghaladó mértékben zoknit alkot. Az előmellkason vagy ujjakon kívüli helyen lévő 

fehér jegyek. Hiányzó maszk, ide értve azt is, ha a pofa színe világosabb mint a szőrzet összessége a Tervueren és a 

Malinois esetében. 

- Méret: az előírt határokat (-,+) átlépő méret. Megjegyzés: A kanoknak kettő normál küllemű, a herezacskóba teljesen 

leszállt herével kell rendelkezniük. 

 

 

3. Tenyészalkalmassági minősítések 

3.1. A tenyészérték megállapítása: 

A tenyészértéket az egyed tenyészalkalmasságának megállapításával, valamint utódainak ellenőrzésével 

határozhatjuk meg. A tenyészalkalmassági vizsgálaton (kiállításokon, tenyészszemléken, vizsgákon) a 
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kiválasztás a fenotípus (fajtajellem, küllem, idegtípus) és a genotípus (származás) alapján történik. Az 

utódellenőrzés az utódok tenyészalkalmasságának kiértékelése alapján történik.  

 

3.1.1. ” Tenyészthető ”: 

 Minden, az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett belga juhászkutya, amelyik 

 a) a tenyészkort elérte, 

 b) csípőízületi diszplázia röntgeneredménye ”a” „b” „c” elismerés (a szűrés időpontjában betöltött 12 hónapos 

életkor) 

 c) könyökízületi diszplázia röntgeneredménye 0-1 elismerés (a szűrés időpontjában betöltött 12 hónapos életkor) 

d) a tenyészszemlén minimum „megfelelt/tenyészthető” minősítést kapott  

e) elvégzett DNS teszt megléte 

Összegezve tenyészthető az a belga juhászkutya, amelyik rendelkezik az előírt egészségügyi szűrésekkel, 

életkora alapján is tenyészérett, legalább „jó” minősítést ért el a küllembírálaton,és legalább megfelelt szinten 

teljesítette a tenyészszemle karakterteszt,képességvizsgálattal részét. 

 

3.1.2. ” Körungozott, Elit ”:  

Minden, az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett belga juhászkutya, amelyik 

 a) a tenyészkort elérte, 

 b) csípőízületi diszplázia röntgeneredménye ”a” „b” elismerés, a szűrés időpontjában betöltött 12 hónapos életkor 

 c) könyökízületi (ED) röntgeneredménye 0-1 elismerés a szűrés időpontjában betöltött 12 hónapos életkor 

 d) „Körungozott” minősítéssel rendelkezik 

Összegezve tenyészthető az a belga juhászkutya, amelyik rendelkezik az előírt egészségügyi szűrésekkel, 

életkora alapján is tenyészérett, legalább „jó” minősítést ért el a küllembírálaton, és legalább megfelelt szinten 

teljesítette a „Körung” munkaalkalmassági részét. ( A „Körungon” való részvétel feltétele valamilyen 

munkavizsga megléte, vagy aktív sportolói tevékenység magas szinten, azaz elfogadható vizsgafokozatok: 

IPO1,IPO2,IPO3,IRO B vizsga / terület,rom,nyom/, terelő munkavizsga,Obedience 3, Agility A3). 
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3.1.3. ” Tenyésztésre alkalmatlan ” kutyák: 

 a) amelyek ún. regisztrált egyedek (ismeretlen származású, valamely ország törzskönyvezési rendszerében regisztrációs 

számot kapott kutyák), 

 b) rossz természetű (vézenű), félelmében harapós, gyenge idegzetű, vagy indokolatlanul agresszív kutyák,  

c) a bizonyítottan közepes vagy súlyos csípőízületi diszpláziával rendelkező egyedek, 

 d) egy-, vagy kétoldali rejtett heréjű kanok,  

e) HD/ED műtéti javítása  

 f) bárminemű tenyésztésből kizáró hiba műtéti korrekciója (a fajtastandard részletesen rendelkezik a tenyésztésből kizáró 

küllemi hibákról) 

A fent részletezett alpontok bármelyikének fennállása esetén adott kutya utódai semmilyen módon nem kaphatnak 

törzskönyvet. 

4..A tenyésztés feltételei 

4.1.1. A tenyésztő: 

Az alom tenyésztője az a személy, aki a fedeztetéskor az anyakutya tulajdonosa, vagy tenyésztési bérlője. 

4.1.2. Tenyésztési jog bérlése: 

Lehetőség van tenyésztési céllal az anyakutyák bérbeadására illetve bérbevételére. Erről legkésőbb a kölykök 

várható születési ideje előtt 14 nappal, írásban kell tájékoztatni az Egyesületet. 

Beküldendő dokumentumok: 

-fedeztetési igazolás 

-a tenyészbérleti szerződés egy darab aláírt, eredeti példánya 

Az utódok a bérbevevő kennelnevén,és minden esetben a tenyésztési – illetve törzskönyvezési szabályzat 

előírásai szerint kapnak származási igazolást. Amennyiben a tenyészbérlet külföldi tulajdonú kutyával 

történik,úgy a fenti dokumentumokat angol nyelven kell kiállítani. 

4.1.3. Tenyésztés import kutyával /külföldi fedeztetés: 

tenyészthető x tenyészthető=tenyészthető 

körungos x körungos=elit 

körungos x tenyészthető vagy tenyészthető x körungos= tenyészthető 
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Kanok: külföldi fedeztetés esetén az apaállatokat a HMC minden esetben besorolja a tenyésztési szabályzat 

értelmében „tenyészthető” vagy „körungozott,elit” kategóriába.Ennek értelmében tenyészthetőnek minősül az a 

kan kutya, amelyik: 

- a fedeztetés időpontjában betöltötte a 15 hónapos életkort 

- rendelkezik csípő- és könyökízületi diszplázia szűréssel (és ezek eredménye nem esik a közepes, vagy súlyos 

kategóriába) 

-az adott ország tenyészszemléjén tenyészthető minősítést ért el 

Körungozott, elitnek minősül az a kan kutya, amelyik: 

- a fedeztetés időpontjában betöltötte a 15 hónapos életkort 

- rendelkezik csípő- és könyökízületi diszplázia szűréssel (és ezek eredménye nem esik a közepes, vagy súlyos 

kategóriába) 

-az adott ország körungját sikeresen teljesítette, vagy amennyiben az országában a tenyészszemle az elérhető 

legmagasabb fokozat, akkor rendelkezik valamilyen munkavizsgával,vagy magas szinten sportol 

(IPO1,IPO2,IPO3,IRO B vizsga / terület,rom,nyom/, terelő munkavizsga,Obedience 3, Agility A3) 

Import tenyészkan esetén előírás, hogy a kutyát az importálástól számított365 napon belül,vagy 5 fedeztetést 

követően fel kell vezetni HMC által rendezett tenyészalkalmasság mérő rendezvényen. Ellenkező esetben a kutya 

tenyésztési joga korlátozás alá esik, és utódai nem kaphatnak törzskönyvet. 

 

Szukák: Import tenyészszuka esetén előírás, hogy a kutyát az importálástól számított 365 napon belül, vagy 

maximum egy alom lehozását követően fel kell vezetni HMC által rendezett tenyészalkalmasság mérő 

rendezvényen. Ellenkező esetben a kutya tenyésztési joga korlátozás alá esik, és utódai nem kaphatnak 

törzskönyvet. 

Vemhesen importált szuka esetén az importálás napjáig megszerzett eredmények alapján történik a szuka 

tenyészértékének besorolása. 

 

  

4.1.4.Tenyésztésbe vétel alsó határa, és a tenyésztésben tartás felső határa: 

Kan: A kan kutyákat legkorábban 15 hónaposan lehet tenyésztésbe állítani. Felső korhatár nincs.  

Szuka: a szuka kutyát legkorábban 18 hónaposan lehet fedeztetni. Az utolsó alomnak legkésőbb a szuka 10 éves 

koráig meg kell születnie. 
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A tenyésztésbe vétel alatt a fedeztetés napját kell érteni. Amennyiben valamelyik, vagy mindkét szülő a 

tenyésztésbe vétel alsó korhatárát nem tölti be a fedeztetés napjáig, és/vagy valamelyik, vagy mindkét szülő a 

fedeztetés napján betöltötte a tenyésztésben tartás felső korhatárát, úgy a születendő alom –a szülők meglévő 

eredményeitől függetlenül- kizárólag regisztrációs lapot kaphat (betöltött 12 hónapos korban konfirmációs 

lehetőséggel, melyről részletesen a Tenyészszemle- és körungszabályzat rendelkezik). 

Amennyiben bármelyik szülő a fedeztetés napján kanok esetében 13, szukák esetében 15 hónaposnál fiatalabb, 

úgy az alom nem törzskönyvezhető, csak és kizárólag regisztrációs lap váltható ki részükre! 

4.1.5. Tenyésztésre felhasználás gyakorisága:  

Kanok esetében a 4.1.4. pontban foglaltak betartása mellett semmilyen korlátozás nincsen. 

Szukák esetében a 4.1.4. pontban foglaltak betartása mellett további előírás, hogy két naptári évben legfeljebb 

három alkalommal fedeztethető, úgy, hogy két egymást követő ivarzási ciklusban történő kölykezést követően a 

harmadik ivarzást kötelező kihagyni. Amennyiben sorozatosan, a harmadik ciklusban is fedeztetésre kerül a 

szuka, úgy az alom nem törzskönyvezhető, és a tenyésztő ellen a tenyésztési szabályzat megsértése miatt eljárás 

indul. 

A szuka élete során maximum 6 almot nevelhet fel. Ettől kivételes esetben a Tenyésztési Bizottsághoz 

benyújtott, és a Tenyésztési bizottság által írásban jóváhagyott döntés esetén maximum 1 alkalommal el lehet 

térni, amennyiben: 

- a szuka a 7. alom megszületésekor nem tölti be 10. életévét 

- a szuka saját teljesítménye (versenyeredmények), vagy kiemelkedő örökítőképessége (utódok 

eredményei) indokolttá teszik a tenyésztésben tartását 

- a szuka egészségi állapota kielégítő, az alom felnevelése nem veszélyezteti az anyaállat egészségét 

 

 

4.1.3. Rokonok közötti pároztatás: 

a) Tilos: 

- szülő – gyermek 

-testvér –testvér 

-nagyszülő –unoka 

b) Engedélyhez kötött: 
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- indokolt esetben, a Tenyésztési Bizottság előzetes írásbeli jóváhagyásával engedélyezett a 2-2 rokontenyésztési 

fok 

-a kérelem benyújtásakor csatolni kell a tervezett párosítás szülőpárjának eredményeit (tenyészminősítés, 

eredmények, egészségügyi szűrések). Fontos kritérium, hogy csak és kizárólag kézzel fogható és mérhető 

eredményekkel rendelkező,egészséges,kiemelkedő szülőpár esetében engedélyezhető a párosítás. 

-a kérelemben ki kell térni a rokontenyésztéssel érintett közös ős eredményeire, kiemelkedő tulajdonságaira, 

melyek alátámaszthatják a kedvező elbírálást 

-a Tenyésztési Bizottságnak 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy döntést hozzon. A Tenyésztési Bizottság 

döntése ellen fellebbezni nem lehet. A döntés egyszeri alkalomra szól. Amennyiben a párosítás beváltja a hozzá 

fűzött reményeket (egészséges, kizáró hibákkal nem rendelkező, jó használati értékkel bíró utódok),úgy az alom 

megismétlése kérhető, legkorábban az utódok megszületését követő 25. hónaptól.Ez az ismétlés is előzetes 

engedélyhez kötött. A Tenyésztési Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A 3.1.3 , valamint a 4.1.1.-4.1.3. pontokban részletezett előírások bármelyikének megszegése esetén a Tenyésztő 

fegyelmi vétséget követ el, tenyésztői tevékenységének felfüggesztését, és/vagy az érintett tenyészállatok 

tenyészengedélyének korlátozását, felfüggesztését kockáztatja. 

 

4.1.4. Fajtaváltozatok egymás közötti keresztezése 

A belga juhászkutya esetében az elfogadott kombinációk csak és kizárólag az alábbiak szerint lehetségesek: 

- groenendael-tervueren, 

- tervueren-malinois, 

- malinois-laekenois 

Bármilyen kombináció esetén a párosításhoz a Tenyésztési Bizottság előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A HMC által 

előírt tenyésztésbe vétel feltételeinek megléte, kivéve, hogy csak HD/A és B valamint ED/0 szűréssel rendelkező kutyák 

esetében lehetséges a vegyespárosítás!   

Továbbá magyar tulajdonban lévő kutyák esetében a klub vagy speciál kiállításon felnőtt osztályban szerzett kitűnő 

minősítés, vagy FCI által elismert munkavizsga megléte.  

Valamely feltétel hiányában a született alom nem kaphat származási lapot! 
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A vegyes párosításból született utódok esetén, a törzskönyvek kiállításakor a kölykök besorolása szőrhosszuk/szőrtípusuk 

szerint történik, a fajtastandardnak megfelelően.  

4.1.5. Tenyésztési módok 

Az alkalmazott tenyésztési módszer a fajtatiszta tenyésztés, azaz amikor mindkét szülő ugyanahhoz a fajtához tartozik. 

-idegen tenyésztés: azonos fajtájú, de egymással rokonságban nem álló szülők párosítása 

-rokon- és szoros rokontenyésztés: azonos fajtájú, egymással rokonsági fokban álló egyedek párosítása,a kívánatos előnyös 

tulajdonságok rögztése végett.Az ide vonatkozó előírásokat részletesen  a 4.1.3. pont tartalmazza. 

 

 

4.1.6. Mesterséges megtermékenyítés 

Korlátozás nélkül elfogadott a friss, vagy mélyhűtött spermával történő mesterséges megtermékenyítés. 

 

4.1.7. A fedeztetés: 

A fedezőkan kiválasztása a tenyésztő joga. A kantulajdonosnak jogában áll a fedeztetést megtagadni. 

A fedeztetés tényét a kantulajdonos a fedeztetési jegy aláírásával igazolja. A tenyésztő köteles a fedeztetés tényét 

a fedeztetés napjától számított 14 napon belül a HMC felé lejelenteni. 

Amennyiben a szuka nem vemhesül, a sikertelen vemhesülés tényét 14 napon belül a HMC felé írásban jelenteni 

kell. 

 

4.1.8. Alombejelentés: 

Az alom megszületését követő legkésőbb 14 napon belül le kell jelenteni az almot a HMC felé. Ennek 

elmulasztása a törzskönyvezési folyamat megszakítását, vagy akár végleges elutasítását is vonhatja maga után.Az 

alom bejelentése minden esetben a tenyésztő feladata. A kölyköket egyedi azonosítóval kell ellátni (mikrochip), 

melynek beültetését állatorvos végzi, legkésőbb a kölykök 8 hetes koráig. 

Az alom bejelentésének dokumentációja: 
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-szülők eredeti törzskönyvének kétoldalas másolata 

-szülők teljesítménykönyvének másolata (ha van, akkor munkavizsga bizonyítvány, tenyészszemle- vagy  körung 

bírálati lap) 

-szülők egészségügyi szűrési eredményeinek másolata 

-fedeztetési jegy 

-alombejelentő nyomtatvány 

-érvényes MEOESZ tagsági kártya másolata (ennek hiányában a befizetést igazoló bizonylat) 

-az alombejelentés költségeinek befizetését igazoló bizonylat 

-FCI kennelnév igazolás 

 

5. Kennelnév, kennelnév védelme 

A kennelnév a kutya „vezetékneve”. A kennelnevet a MEOESZ-nél kell igényelni, mely az FCI adatbázisával 

történő egyeztetést követően adható ki,és védettséget élvez. Ez biztosítja, hogy ugyanezzel a névvel máshol ne 

születhessenek kiskutyák. 

Tenyészbérlet esetén a bérlő kennelnevét kapják a születendő utódok. Több tulajdonos esetén az a tenyésztő (és a 

kennelnév adó), aki az alombejelentőt leadja. Ilyenkor a társulatdonos(ok)nak írásban nyilatkozni(uk) kell, hogy 

az adott alom esetében lemondanak tenyésztési jogukról. 

6.Törzskönyvezés  

A törzskönyvezésre vonatkozó részletes leírásokat a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzat tartalmazza. 

6.1. minősítési rendszer: 

A HMC törzskönyvének kötetei alapján a származási lapok minősítése: 

 6.1.1 HMC – Prémium / Elit Kötet Feltétele, hogy mindkét szülő: 

 a) a tenyésztési programban meghatározott tenyészkort elérte, 

 b) csípőízületi diszplázia röntgen eredménye: „a ” „b” elismerés. 



      HUNGÁRIA MALINOIS CLUB           
------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Kelt: Kiskunfélegyháza 2017.12.05. 

Alulírott ……………………….. mint a Hungária Malinois Club elnöke igazolom, hogy a fenti irat az 
egyesületünk mai napon hatályos tenyésztési szabályzata.” 

 

16 

 

c) könyökízületi diszplázia röntgen eredménye: 0-1 elismerés. 

 d) kiállításon legalább ” Jó ”minősítést kapott. 

 e)  „Körungozott” minősítéssel rendelkezik, aminek feltétele: ( munkavizsga (IPO1,IPO2,IPO3,IRO B vizsga / 

terület,rom,nyom/, terelő munkavizsga, Obedience 3, Agility A3) igazolása 

 

6.1.2. HMC – törzskönyv Standard/ Normál Kötet Feltétele, hogy mindkét szülő  

a) a tenyésztési programban előírt tenyészkort elérte,  

b) tenyészszemlén eredményesen bemutatásra került, tenyésztési engedéllyel rendelkezik 

 c) csípőízületi diszplázia röntgeneredménye „a ” „b” „c” elismerés, 

 d) könyökízületi eredménye 0-1 elismerés . 

e) DNS tesz megléte 

6.1.3. HMC – törzskönyv regisztrációs lap / Regiszteres Kötet Azon egyedek kapják, melyeknél  

a) valamelyik vagy egyik szülő korhatár alatti, vagy feletti, a fedeztetés napján. 

b) valamelyik vagy egyik szülő ki van zárva a tenyésztésből, vagy maga az egyed szőrzet, vagy színhibás. 

c) vagy nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel 

(ismeretlen vagy részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek megfelelőnek 

minősítette.  

d) valamelyik, vagy egyik szülő nem teljesítette a HMC által előírt minimális feltételeket a tenyésztésbe vételhez. 

e) A regisztrációs lap alapján export pedigree kiállítására nem kerülhet sor. 

6.1.4. A szabályzat 6.1.3. b) és c) pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében csak 
regisztrációs lap állítható ki. 
A szabályzat 6.1.3. a) és d) pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az 
esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás HMC által meghatározott feltételeit teljesítette. 
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6.1.5. Szuka esetében legfeljebb két alom, kan esetében legfeljebb 5 fedezés után lehetséges regiszteres származási 

bizonyítvány kiadása. Ezt követően, amennyiben a kutya nem szerzi meg a min. „Tenyészthető” minősítést, az utódai 

nem kaphatnak származási bizonyítványt. 

 6.1.6. Amennyiben a „standard” vagy „regisztrációs lap” SZB-vel rendelkező kutya szülei teljesítették a Prémium, vagy 

standard  kategória feltételeit, úgy lehetőség van, ún. tenyészérték változás bejelentésére. 

6.1.7. A tenyészérték változás bejelentését a tulajdonos kezdeményezheti. A HMC nyilvántartásában meglévő, 

valamint az igazolt és elért eredmények alapján a kutya származási lapja a magasabb kategóriának megfelelő 

származási lapra kerül kicserélésre, és a kutya a törzskönyvben az új származási lapnak megfelelő osztályba kerül 

átsorolásra. 

 6.1.8. Tenyészérték változás kérésére nincs lehetőség azon kutyák esetében, ahol azért kapott az alom regiszteres 

származási bizonyítványt, mert a szülők nem érték el a tenyésztésbe vétel alsó korhatárát, melyet idő közben 

betöltött.  

6.1.9. A szuka kutya két naptári évben legfeljebb három alkalommal fedeztethető, úgy, hogy két egymást követő 

ivarzási ciklusban történő kölykezést követően a harmadik ivarzást kötelező kihagyni. Amennyiben sorozatosan, a 

harmadik ciklusban is fedeztetésre kerül a szuka, úgy az alom nem törzskönyvezhető, és a tenyésztő ellen a 

tenyésztési szabályzat megsértése miatt eljárás indul. 

7.Konfirmáció 

Konfirmációs eljárás: azon egyedek származási lapra jogosultságának megszerzésére irányuló eljárás, 
amelyek „RC” jelű regisztrációs lappal rendelkeznek. 

 

7.1 Jelen a szabályzat 6.1.3. a) és d) pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van 
abban az esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás HMC által meghatározott feltételeit teljesítette. 

 

A konfirmáción való részvétel alsó korhatára 9 hónapos kor. Felső korhatára nincs a konfirmációnak.  

A konfirmáció küllemvizsgálat, mely a standard szerint minősíti a kutyát. A kutya akkor kap származási 

lapot, ha a küllembírálat során: 

- jó, nagyon jó vagy kitűnő minősítést kap. 

 

7.2 Konfirmációra a HMC által rendezett klub, illetve speciál kiállításokon, valamint a HMC által szervezett 

tenyészszemléken van lehetőség. 

Konfirmációra előzetes jelentkezés szükséges, melyet a rendezvény előtt legalább 1 héttel meg kell tenni. 

 



      HUNGÁRIA MALINOIS CLUB           
------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Kelt: Kiskunfélegyháza 2017.12.05. 

Alulírott ……………………….. mint a Hungária Malinois Club elnöke igazolom, hogy a fenti irat az 
egyesületünk mai napon hatályos tenyésztési szabályzata.” 

 

18 

 

7.3 A sikeres konfirmáció igazolásával lehet a regisztrációs lapot származási lapra váltani. 

A származási lap kiváltását követően és annak birtokában jogosult minden, származási laphoz kötött 

rendezvényre, jogosult export pedigree-re, utódai a törzskönyvbe bejegyezhetőek, a feltételek megléte 

esetén származási lapra maguk is jogosultak. A korábban regisztrációs lappal bírt eb származási lapjának 

kiállítását a Szövetségtől díj ellenében, a törzskönyvi bejegyzési nyomtatvánnyal lehet kérni, a korábban 

meglévő adatok újbóli megadása nem szükséges. A származási lap kiadása iránti kérelemhez az 

regisztrációs lapjának eredeti példányát mellékelni kell, ez utóbbit a Szövetség a származási lap kiadása 

előtt érvényteleníti. 

 

 

8. Körung,tenyészszemle 

A tenyészszemlére és körungra vonatkozó részletes leírásokat a Tenyészszemle- és körungszabályzat 

tartalmazza. 

9. Tartási körülményekkel kapcsolatos követelmények 

 

A mindnekori hatályos Állatvédelmi Törvény rendelkezéseinek betartásával lehet csak belga juhászkutyát 

tenyészteni. Mind a kölykök, mind a tenyészkutyák számára biztosítani kell a megfelelő tartási körülményeket: 

gondos ápolás,megfelelő táplálék,elegendő mozgás,tiszta elhelyezés, állatorvosi felügyelet,emberi kontaktus. A 

kutyák elhelyezhetők lakásban, kennelben  (min, 20 nm/kutya),vagy kertben szabadon tartással. 

Szabadtéri/kenneles tartás esetén mindenféleképpen biztosítani kell az állatok számára száraz, fedett, hótól, 

széltől, esőtől stb. védett helyet.Tilos a kutyákat láncra verni, tartósan szűk ketrecben vagy szállítódobozban 

tartani. 

10. Egyéb rendelkezések 

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy bármely lejelentett alom esetében nem attól a szülőtől származnak a 

kölykök, akik az alombejelentőn meg vannak jelölve,úgy a Tenyésztési Bizottság soron kívüli DNS vizsgálatot 

rendelhet el a valódi szülők kilétének felfedésére. A teszt eredményének bemutatásáig a törzskönyvezési eljárás 

felfüggesztésre kerül. A gyanú bebizonyosodása esetén a tenyésztő fegyelmi vétséget követ el, mely tagsági 

viszonyának megvonásával járhat. A döntésről a HMC írásban tájékoztatja az érintett tenyésztőt. 
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11. Záró rendelkezések 

Minden olyan esetben, melyeket jelen Tenyésztési szabályzat előírásai nem szabályoznak, a HMC Alapszabálya, 

a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata illetve Tenyészszemle – és körung szabályzata rendelkezései az 

iránymutatóak 


