KARAKÁN KLUB EGYESÜLET
AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS
TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT
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A Karakán Klub Egyesület tenyésztési szabályzata
A szabályzat kiterjed a Karakán Klub tagjaira és minden olyan tulajdonosra, aki
a klub gondozásába tartozó fajtájú kutyát tart. Az egyes fajtákkal kapcsolatos
szakmai döntések meghozatalában a Karakán Klub azon tagjai vehetnek részt,
akik az adott fajtát tartják, vagy kijelentik, hogy az adott fajtával foglalkoznak.
Egy személy csak az általa tartott fajtára, illetve több tenyésztett fajta esetén,
az általa kiválasztott egy fajtára vonatkozó döntésekben vehet részt. A klub
pártoló tagjai az általuk választott fajta szakmai vitájában szavazati jog nélkül
vehetnek részt.

1. Az Egyesület kutyafajtái:
1. Dél-orosz juhászkutya FCI. 326
2. Kaukázusi juhászkutya FCI. 328
3. Közép-ázsiai juhászkutya FCI. 335
4. Orosz Fekete Terrier FCI. 327
5. Anatóliai juhászkutya FCI. 331
6. Pireneusi hegyikutya FCI. 137
7. Mioritic FCI. 349
8. Kárpáti juhászkutya (Carpatin) FCI. 350
9. Bukovinai juhászkutya FCI. 357
10. Sarplaninac FCI. 41
11. Tornjak FCI. 565
12. Lengyel hegyi pásztorkutya FCI. 252
13. Maremman - abruzzói juhászkutya FCI. 201
14. Karszti juhászkutya FCI. 278
15. Szlovák Csuvacs FCI. 142

FCI által el nem ismer fajták:
16. Moszkvai őrkutya
17. Kangal
18. Corb (Raven dog)
Az egyesülethez tartozó kutyák eredetileg nyáj és területőrzésre, terelésre,
személy és tulajdonvédelemre szolgáltak. Napjainkban területőrzésre,
tulajdonvédelemre, családi házak, telephelyek, tanyák őrzésére, őrző-védő
munkára, terelésre használják. Előtérbe került a kutyafajtáink kedvtelésből történő
tartása is.
Az Egyesület célja, hogy a magyarországi állomány a fenti felhasználási
területeket kielégítő, azonos elvek alapján történő, szabályozott, ellenőrizhető
tenyésztés során született, a fajtagazda ország és az FCI standardjában
foglaltakhoz legjobban közelítő, egészséges, örökletes betegségektől mentes, jól
szocializált fajtatiszta állatokból tevődjön össze.
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2. Tenyésztés:
2.1

Tenyésztés módszere:


Fajtatiszta tenyésztés.



Idegen párosítás
A párosítandó egyedek között a negyedik nemzedékig visszamenőleg
semmiféle rokonság nem mutatható ki.



Beltenyésztés (rokon és vonaltenyésztés)
A párosítandó egyedek között négy nemzedékre visszamenően egy vagy
több közös ős mutatható ki.



Vonaltenyésztés:
Általában kiváló apaállatokat keresztezünk vissza meghatározott
rendszerességgel rokon leszármazottaira.
o Cél: Kiváló tulajdonságok rögzítése és megőrzése az utódokban. Minél
jobb jegyekkel és minél nagyobb átörökítő 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 előtt. 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 tulajdonságokat.
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, öröklött és ösztönös tulajdonságaik felmérésére. A
tenyészszemlén kerül sor az előzőleg tenyésztésbe vett egyedek utódai
alapján történő besorolására, minősítésére is.

2.2

Tenyésztésbe vétel feltételei:

Tenyésztésbe csak olyan egyedek állíthatók, akik:
o Az előírásoknak megfelelő származási lappal
rendelkeznek, Tenyészthető minősítést szereztek a
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Karakán Klub által rendezett, vagy engedélyezett
tenyészszemlén.
o Amennyiben a szülőpár bármelyik tagja nem rendelkezik
tenyészthető minősítéssel, a kölykezést követő lehető
legközelebbi alkalommal kell tenyészszemlén
megszerezni az utólagos tenyésztési engedélyt, addig a
kölykök származási lapja nem adható ki.
o A tenyészminősítés megszerzésének hiányában a kölykök
regisztrációs lapot kapnak. A regisztrációs lappal a kutyák
nem vehetnek részt csak a Karakán Klub által szervezett
kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken. Regisztrációs
lappal rendelkező egyed részére export pedigree nem
váltható ki.

2.3

Az importált kutya:









FCI 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 céljából
tartózkodó kutyákra ez nem vonatkozik, de azonosításuk kötelező.
Importált kutyákat, még akkor is, ha külföldi Champion címük van, csak a
Karakán Klub tenyészszemléjén szerzett „tenyészthető” minősítés
birtokában lehet tenyésztésbe állítani.
o
Pireneusi hegyikutyák esetében import, FELNŐTT kutya csak
akkor honosítható, ha az adott kutya csípő, illetve könyök
szűrését itthon is elvégezték.(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).
Azon kutyák, akinek valamelyik szülőjétől a Karakán Klub a tenyésztési
engedélyt megtagadta, és ezért külföldön lettek tenyésztésbe állítva,
Magyarországon nem tenyészthetők, utódaik nem törzskönyvezhetők,
származási igazolást nem kaphatnak.
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 alombejelentőhöz csatolni kell az eredeti
fedeztetési igazolást, másképp a kölykök nem vehetők nyilvántartásba.
Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai az irányadók. Külföldi
fedeztetés: csak az FCI által elismert származással rendelkező kannal,
szabályosan kitöltött fedeztetési igazolása alapján történhet.
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!
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2.4

2.5

A tenyésztés egészséges egyedekkel:


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



A kutyák megfelelő elhelyezése:
o Egy kutya tartása esetén 20 m2.
o Csoportos tartás esetén kutyánként 10 m2 terület szükséges.
o A kutyák rövid ideig (1-2 óra) 6 m2 területen is tarthatók.
o A kutyák állandóan kikötve nem tarthatók, ideiglenes kikötés esetén
minimum 4 méter hosszú lánc szükséges.
o Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven működő
szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának
összege nem lehet kevesebb 10 méternél, valamint a futó rész nem
lehet rövidebb 4 méternél.
o A kutyának minden esetben árnyékos, nyugalmas pihenő helyet kell
biztosítani.

A tenyésztésbe vétel korhatárai:





A kutyát legkorábban kanok esetében 15, szukák esetében 18 hónapos
kortól lehet tenyésztésbe állítani. Pireneusi hegyikutyáknál a korhatár
kanoknál 18 hónap, szukáknál 24 hónap.
Amennyiben szülőpár 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 Karakán Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb
rendezvényeken, azonban FCI minősítésekért nem konkurálhatnak!
Regisztrációs lappal rendelkező egyed részére export pedigree nem
váltható ki! Amennyiben a szülőpár bármelyike nem éri el a 12 hónapos
kort, a kutyák sem regisztrációs lapot, sem származási igazolást nem
kaphatnak.
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
Karakán Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb
rendezvényeken, azonban FCI minősítésekért nem konkurálhatnak!
Regisztrációs lappal rendelkező egyed részére export pedigree nem
váltható ki!

Tenyészszemle alsó korhatára 15 hónap, előszemle 12 hónapos kortól lehetséges.
Az előszemle eredménye az állat tenyészértékét nem befolyásolja!
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2.6

Két kölykezés közötti idő:





2.7

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

Tenyésztésbe való felvétel követelményei:


Az egyesület által gondozott fajták legtöbbjénél az anyaország semmifajta
vizsgálatot, szűrést kötelezően nem ír elő. Egyesületünk ezek alapján csak
indokolt esetben, a fajtát tenyésztők javaslatára, a fajtakör határozata
alapján tesz kötelezővé a tenyészthető cím elnyeréséhez, a származási
lap kiadásához vizsgálatot. Kivétel a Pireneusi hegyikutyák, mert náluk
kötelező a könyök, és csípő ízületi displasia szűrés. 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.

3. A Karakán Klub tenyészszemle szabályzata:
3.1

A tenyészszemle célja:


3.2

A klub által gondozott fajtákhoz tartozó egyedek standardokban rögzített
külső és belső tulajdonságainak és használati képességeinek vizsgálata, a
Magyarországon nyilvántartott populációk minőségi fejlesztése, a hibás,
nem kívánatos egyedek kiszűrésével.

Tenyészszemle rendezvények:


Tenyészszemle csak a Karakán klub vezetősége által meghatározott
helyen és időpontban tartható. Az időpontokat országos szakirányú
folyóiratokban, a Karakán klub honlapján közzé kell tenni, megfelelő
időben. Az egyesület hozzájárulásával a MEOESZ helyi szervezetei és
kutyaiskolák is szervezhetnek tenyészszemlét a klub által meghatározott
módszerrel és elfogadott bíróval. A tenyészszemlék számát a Karakán 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.
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Az egyesület egy évben két alkalommal (általában a klubkiállítással
egybekötve) főtenyészszemlét tart. Azok a jogosultságok, amelyeket jelen
szabályzat alapján a főtenyészszemlén szerezhetők meg, csak e
rendezvényeken érhetők el.

3.3 Tenyészszemle bírói:






3.4

A tenyészszemle bíróit a fajtakörök vezetőivel történő egyeztetés után az
egyesület elnöke kéri fel. A tenyészszemlén a Karakán klub által gondozott
fajtákat kiválóan ismerő küllembírók (szakbírók) tevékenykednek.
Szakbíróvá az válhat, aki:
o
rendszeresen részt vesz a klub szakmai fórumain,
o
a klub által gondozott fajtákból vizsgával rendelkezik,
o
a klub vezetősége írásban szakbírónak felkér.
Szakbírói megbízást a fajtakörök vezetőinek javaslatára az egyesület elnöke
adja ki. A megbízás visszavonható.
A kutyák munkaképesség és idegrendszer vizsgálatát munkabíró vagy a
fajtakörök vezetői által kiválasztott, a klub által szervezett képességvizsgáló
képzésen részt vett egyesületi tag végezheti. A bírálatok elvégzésére írásban
a klub elnöke jogosítja fel.

A tenyészszemlén való részvétel feltételei:



A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az egyesület által
elismert származási igazolással rendelkezik. Betegségre gyanús, vagy beteg
kutyát nem szabad felvezetni. A tüzelő szukákat a tenyészszemle
megkezdése előtt a tenyészszemle vezetőjének be kell jelenteni.



Minden kutyának chip alapján (külföldi fedező kanok esetén tetoválási szám is
elfogadható) azonosíthatónak kell lennie.
Azonosíthatatlan kutya nem bírálható!
Tenyészszemlén csak 15 hónapos kort meghaladó kutyák minősíthetőek.







A tenyészszemlén a következő iratokat kell bemutatni:
o eredeti származási lapot,
o ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapját,
o a tenyészszemle helyszínére történő belépéskor a kutya érvényes oltási
könyvét,
Pireneusi hegyikutyák esetében a csípő- es könyök szűrés eredményét, mely
előzetes egyeztetés alapján később is benyújtható- maximum 1 éven belül
(ebben az esetben a kutya a tenyészthetőségi igazolást csak a szűrési
eredmények benyújtása után kaphatja meg)

7

Könyök displázia:
Mentes

Korlátozás nélkül tenyészthető

Enyhe

Csak mentes kutyával a Tenyésztési
Tanács engedélyével (ha a kutya valamely
olyan kiemelkedő tulajdonsággal
rendelkezik, mely az állomány
szempontjából különleges tenyészértékkel
rendelkezik) tenyészthető.

Közepes

Nem tenyészthető

Súlyos

Nem tenyészthető

Csípő displázia:

3.5

Mentes (A)

Korlátozás nélkül tenyészthető

Majdnem mentes (B)

Korlátozás nélkül tenyészthető

Enyhe (C)

Korlátozás nélkül tenyészthető
(javasolt a mentes (A) egyeddel való
pároztatás)

Közepes (D)

Nem tenyészthető

Súlyos (E)

Nem tenyészthető

A vizsga lefolyása:




A vizsgáról minden bemutatott kutya részére a klub által kiadott
formanyomtatványon jegyzőkönyv készül.
Természet, viselkedés, munkaképesség és területőrző képesség
vizsgálata
Orosz fekete terrier: a lentieken túl kiemelt őrző-védő teszt szükséges!

3.5.1 A kutyák egyedi azonosítójának ellenőrzése
3.5.2 Méretfelvétel:




Marmagasság, súly, csukló kerület, mellkas kerület, fejhossz, fejszélesség,
testhosszúság (a munkabíró 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 vizsgálatokból ki kell zárni.
Minden fajtánál kötelező!
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3.5.3 Viselkedés próba:





Kisebb csoporton történő áthaladás, különböző váratlan éles zörejek
kíséretében.
Értékelés: közömbös: „megfelelő”,
Támad, fél: „nem megfelelő”.
Minden fajtánál kötelező!

3.5.4 Lövés próba:





A gazda laza pórázon tartja a kutyát, miközben a segéd 9 mm-es
riasztópisztollyal 30 méterről (kb. 45 lépésről) 2 lövést ad le.
Értékelés: nem fél, esetleg ugat: „megfelel”,
Fél, menekül: „nem felel meg”.
Közép-ázsiai juhászkutya, kaukázusi juhászkutya, moszkvai őrkutya,
pireneusi hegyikutya, dél-orosz juhászkutya és orosz fekete terrier fajtáknál
kötelező!

3.5.5 Pireneusi hegyikutyák karaktertesztje:







Kb. 5 méter hosszú bármilyen zárt szerkezetű folyosó, hogy a kutya oldal
irányú kitörése megakadályozzuk. A folyosó tetejéről lefele lógatva
elhelyezünk néhány műanyag palackot, az aljától 10-15cm magasságban
zsinórokat feszítünk keresztirányba, illetve a folyosóaljára nylon
ponyvát/zsákokat terítünk, előidézve ezzel a kutya járásának
akadályoztatását.
A gazda megáll a folyosó túlsó végén. A kutyát egyszer szabad szólítani,
illetve hívni.
Értékelés: áthalad a folyosón a gazdájához: „megfelelő”
nem halad át a folyosón, visszafordul, ki akar oldalirányba törni: „nem
megfelelő”
Az ehhez szükséges eszközöket a pireneusi hegyikutyások biztosítják.

3.5.6 Területőrző képesség:






A lekötött vagy gazdája által pórázon tartott 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 fajtánál kötelező, kivéve: moszkvai őrkutya és orosz fekete terrier,
sarplaninac!
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3.5.7 Őrző- védő képesség:






A gazdája által pórázon tartott kutya reakciójának vizsgálata. A segéd kb. 1015 méter távolságról határozottan és folyamatos fenyegető magatartást
tanúsítva megközelíti a kutyát. A kutyának a kart nem kötelező megfognia.
Értékelés: kitámad, ugat: „megfelelő”,
Közönbös, fél, menekül: „nem megfelelő”.
A végrehajtásra kötelezett fajták:
Moszkvai őrkutya és orosz fekete terrier

3.5.8 A kiemelt őrző-védő teszt szabályzata:




Kitámadás: a segéd a bíró által kijelölt búvóhelyre megy. A bíró utasítja a
felvezetőt, hogy kutyájával pórázon 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 védekező
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.
Értékelés: kutya támad és fog: „megfelelő”, ha a kutya nem fogja meg a
kart: „nem megfelelő”.




Magyarázat a gyakorlathoz:
A segédnek lehetőleg komplett védőfelszerelést kell viselnie. 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. 8-10 lépésnyire 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 pórázra teszi a kutyát és úgy várakoznak a bíró
értékelésére.
Értékelés: kutya támad és fog: „megfelelő”,
Ha a kutya nem fogja meg a kart: „nem megfelelő”.






Az őrző-védő gyakorlatok során elsősorban nem a fogás minőségét, hanem a
kutya magabiztosságát és a védőösztön meglétét kell értékelni.
Orosz fekete terrier számára a kiemelt őrző-védő teszt szükséges!

10

3.6 A tenyészszemle küllembírálat szempontjai:


A fajtára vonatkozó FCI. standardnak, FCI által el nem ismert fajták esetében
az anyaország dokumentációjának való megfelelés
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.7

Méret
Fejlettség, csontozat
Kondíció
Fej (forma, méret, szemek, pigmentáció, fülek fogazat, ajkak)
Nyak
Felső vonal (mar, hát, ágyék, far, farok)
Front (mellkas-szélesség)
Alsó vonal (mellkas mélység, has)
Elülső végtagállás (izmoltság, szögellés)
Hátulsó végtagállás (izmoltság, szögellés)
Szőrzet (szín, minőség)
Mozgás
Nemi jelleg (ivarszervek)
Összbenyomás
Minden fajtának kötelező.

A tenyészszemlén kiadható minősítések:
 Tenyészthető
o
A természet, munkaképesség értékelése legalább „megfelelő”.
o
A küllem legalább „megfelelő”.
 Tenyésztésre nem engedélyezett
o A természet, munkaképesség értékelése „nem megfelelő”, vagy
o Olyan küllem béli hibákkal rendelkezik, amelyek a fajta leírásában
kizáró okként vannak feltüntetve.
Tenyésztésre nem engedélyezett minősítés esetén a tenyészszemle egy éven
belül nem ismételhető meg, de egy év után is maximum egy alkalommal.
Amennyiben a minősítés ismét tenyésztésre nem engedélyezett, a kutyát
véglegesen ki kell zárni a tenyésztésből és utódai sem regisztrálhatók.
(„Ismételhető 1 éven túl” megjegyzéssel felvezetendő a származási
igazolásra!)
Bejegyzésre kerülő minősítések
A tenyészszemlén készült jegyzőkönyvet (Tenyészszemle bírálati lap 8 sz.
melléklet) minden kutya bírálata közben jegyző vezeti a bírók diktálása
alapján. Az eredeti példányt a kutya tulajdonosa a helyszínen megkapja. A
megszerzett minősítés a helyszínen bejegyzésre kerül a származási
igazolásra.
A tenyészszemlével kapcsolatos ügyintézési feladatokat a klub iroda végzi, a
keletkezett dokumentumok nem selejtezhetőek.
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4. Törzskönyvezés:
4.1

A kutyák számára kiadható származásigazolások, a kiadás
feltételei:



Regisztrációs lap:
 Az a közép-ázsiai és kaukázusi juhászkutya illetve kangal, és
sarplaninac, aki bizonyíthatóan a fajta élőhelyéről származik vagy
ismeretlen származású, illetve minden általunk gondozott fajtában az
FCI által nem elismert tenyésztő szervezet származási lapjával
rendelkezik, vagy hazai születésű, de szülei nem zárt törzskönyvvel
rendelkeznek vagy a tenyésztési szabályzat előírásait nem érvényesítő
fedezésből származnak, a tenyésztő kérésére regisztrációs lapot
kaphat.



Származási lap:
 Standard származási lap:
 Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól
kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű
(angol és magyar) kivonat, amely egyed mindkét szülőpárja
teljesítette a Karakán Klub egyesület ezen szabályzatában
rögzített minimális feltételeit.
 Standard származási lap feltételei:
 A szülők mindegyike rendelkezik:
− Az FCI által elismert származási lappal
− Karakán Klub által szervezett vagy engedélyezett
tenyészszemlén szerzett „tenyészthető ”minősítéssel.
(kivétel a Pireneusi hegyikutyák, mert náluk a
tenyésztésbe vételhez kötelező a csípő- és könyökízületi
displasia szűrés. 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 feltűnően elhelyezett speciális hologrammal
feltüntetésre kerül rajta, ha mindkét szülő teljesítette a Karakán
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
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− a Karakán Klub egyesület kiállításán, 18 hónapos koron
túl elért kitűnő minősítés vagy a tenyészthető minősítést,
a Karakán Klub főtenyészszemléjén szerezte meg
− Csípő displasia vizsgálat: A, B minősítés
− 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

4.3

Konfirmációs eljárás:


Amennyiben a kutya bizonyíthatóan a fajta élőhelyéről származik, vagy
ismeretlen származású (csak kaukázusi juhászkutya, közép-ázsiai
juhászkutya, kangal és sarplaninac esetében!!!)



Bármely nem FCI által elismert tenyésztő szervezet származási lapjával
rendelkezik



Hazai születésű, de szülei nem zárt törzskönyvvel rendelkeznek



A tenyésztési szabályzat előírásait nem érvényesítő fedezésből
származnak,



Regisztrációs lapot kaphatnak, melyen a törzskönyvi jelet és számot /R
jelöléssel kell ellátni. A regisztrációs lappal a kutyák 3 és 9 hónapos kor
között részt vehetnek MEOESZ rendezvényeken, illetve 3 hónapos
kortól a Karakán Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb
rendezvényeken, azonban FCI minősítésekért nem konkurálhatnak! A
regisztrációs lappal rendelkező kutyákat tulajdonosuk a 15 hónapos kor
betöltése után elhozhatja Karakán Klub főtenyészszemlére.
Amennyiben a kutya itt tenyészthető minősítést kap, számára kiváltható
a származási lap (ennek költségei a tulajdonost terhelik), a /R jelölés
feltüntetésével.

Alom nyilvántartás:




A Karakán Egyesület minden egészséges, életképes kiskutyát
nyilvántartásba vesz, ha a szülők rendelkeznek 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 megjelölése:



4.4

A kölyköket legkésőbb 4 hónapos korukig egyedi jelölő eszközzel –
transzponderrel (chip)- kell ellátni.
A chip behelyezése az állatorvos feladata, az erről kiadott igazolásra egyegy matricát kötelező felragasztani!

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.
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4.5

A kutyák törzskönyvét a MEOESZ vezeti, a Szövetség Törzskönyvezési

szabályzata alapján. Az almok bejelentése a szabályzatban foglaltak szerint történik.
A törzskönyvezés feltételeit a Karakán egyesület a szövetséggel kötött szerződés
alapján ellenőrzi. A Törzskönyvbe történő bevezetés az egyesület jóváhagyásával
történik.

4.6

Tenyésztési tanács:







Tenyésztési tanács tagjai:
Fajtakörök vezetői
A Tenyésztési tanács dönt minden kétséges kérdésben, ami a
tenyésztésengedélyezés alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos
és a végrehajtási rendelkezésekben nincs szabályozva.
Lehetnek olyan tények, melyek kynológiai okokból a tenyésztésre való
használatot korlátozzák, vagy tiltják (pl. örökletes betegségek, negatív
idegrendszeri tulajdonságok megjelenése az utódoknál, emberrel
szembeni agresszivitás, vagy túlzott félénkség fellépése). Ilyen 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 a Karakán Egyesület elnökségéhez
lehet fellebbezést benyújtani 15 napon belül. Az itt született döntés,
végleges.

Kelt: Vecsés 2016 július 27

Alulírott Hargitai Gábor, mint a KARAKÁN Klub, az orosz,
európai és ázsiai juhász, őrző-védő és területőrző kutyát
tenyésztők és tartók egyesülete elnöke igazolom, hogy a
fenti irat az egyesületünk mai napon hatályos tenyésztési
szabályzata.

________________________________
Hargitai Gábor
Karakán Klub egyesület elnöke
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