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1. FAJTALEÍRÁS, STANDARD 

1.1. Fajtaleírás: Szibériai husky, a sokoldalú szánhúzó 
A szibériai husky a leggyorsabb a négy szánhúzókutya fajta közül. Neve egyet jelent a szánhúzással. A 
fajtatiszta tenyésztés a XX. század elején kezdődött meg Észak-Amerikában, majd innen került át Európába. 

A szibériai husky szánhúzókutyaként elsősorban a sebessége és kitartása miatt volt igen megbecsült. 
Felépítése is mutatja rátermettségét. Karcsú, de izmos teste sosem nehézkes vagy durva, mozgása könnyed. 
Súlya 15–28 kg. Arca barátságos, ahogyan az emberekhez való viszonya is, szemei kíváncsiságot tükröznek. 
Feje arányos, fülei háromszögletűek és felállóak.  

Különböző színekben és mintázatokban létezik.  

Az önálló akarattal rendelkező szibériai husky néha igencsak magas követelmények állítja gazdáját. 
Elsősorban falkában érzi magát és nem egyedüli kutyaként. Akár falkakutyaként, akár egyedül van tartva, 
szüksége van a folyamatos kontaktusra az emberrel. A megfelelő mennyiségű foglalkozás, munka vagy 
egyéb elfoglaltság kiegyensúlyozott családtaggá teszi. Kölyökkortól élete végéig (ami akár 14-15 év is lehet) 
próbálgatja határait és a rangsorban jobb pozíciót elérni. Gazdájának muszáj nevelését következetesen, 
szeretettel és állandóan folytatni. 

A vastag, dupla szőrzet rendszeres ápolást igényel. A tavaszi és őszi vedléskor pedig még intenzívebben kell 
törődni látványos bundájával. Mozgásának egyenletesnek, harmonikusnak és fáradhatatlannak kell lennie, 
hogy az eredeti feladatára alkalmas legyen. 

Alapvetően barátságos kutya, más kutyákkal is jól tartható. 
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1.2. Standard 
 
FCI-Standard N° 270/ 24. 01. 2000 / HU 
 

SZIBÉRIAI HUSKY 
 

 
 
Származás:  U.S.A. 
 
Az eredeti és érvényes standard közzétételének dátuma:  1995. 02. 02. 
 
Felhasználási terület:  szánhúzó kutya 
 
F.C.I. CSOPORTBEOSZTÁS: V. csoport Spitzek és ősi típusú kutyák 1 szekció 
 Északi Szánhúzó Kutyák 
 Munkavizsga nélkül 
 
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A szibériai husky 
közepes méretű munkakutya, gyors és könnyű lábú, 
szabad és elegáns mozgású. Közepesen kompakt, dús 
szőrzetű teste, felálló fülei és bozontos farka északi 
származására utal. Jellemző járásmódja egyenletes és 
látszólag erőfeszítés nélküli. Eredeti funkcióját 
hámban végzi: legalkalmasabb könnyű terhek 
vontatására nagy távolságokra, közepes sebességgel. 
Testarányai és alakja az erőnek, sebességnek és 
kitartásnak ezen alapvető egyensúlyát tükrözik. A 
szibériai husky kanok kinézete maszkulin, de sohasem 
durva, a szukák femininek, de felépítésbeli 
gyengeségek nélkül. Megfelelő kondícióban, kemény 
és jól fejlett izomzat mellett a szibériai husky nem 
hordoz túlsúlyt. 
 
FONTOS ARÁNYOK: 
– Oldalról nézve a testhossz a vállcsúcstól a farbúbig kissé hosszabb, mint a testmagasság a talajtól a marig. 
– Az orr és a stop távolsága megegyezik a stop és a tarkó közötti távolsággal. 
 
VISELKEDÉS / TEMPERAMENTUM: A szibériai husky jellemzően barátságos és szelíd, ugyanakkor 
éber és társaságkedvelő. Nem mutatja az őrkutyák birtoklási vágyát, nem túl gyanakvó idegenekkel szemben 
és nem agresszív más kutyákkal. 
Az érett kutyától némi visszafogottság és méltóság várható. Intelligenciája, kezelhetősége és buzgó 
természete kellemes társsá és készséges munkakutyává teszi. 
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FEJ 
 
AGYKOPONYA: 
Koponya: Közepes méretű és a testtel arányos, a tetején enyhén lekerekített és fokozatosan keskenyedik a 
legszélesebb ponttól a szemek felé. 
Stop : határozott 

   
 Korrekt fej Gyenge stop 
 
ARCORRI RÉSZ: 
Orrtükör: Fekete színű a szürke, sable vagy fekete kutyákon, májszínű a vöröseken, és hússzínű is lehet a 
tiszta fehér kutyákon. A rózsaszín csíkos “hó-orr” elfogadható. 
Pofa: Közepes hosszúságú és közepesen széles, fokozatosan keskenyedik az orr felé, amely nem hegyes és 
nem kocka. Az orrhát egyenes a stoptól az orrhegyig. 
Ajkak: Jól pigmentáltak és szorosan illeszkednek. 
Állkapcsok/Fogazat: Ollós harapás. 
Szemek: Mandulavágásúak, közepesen távol és egy kicsit ferdén állóak. A szemek színe barna vagy kék 
lehet, a felemás vagy tarka szemek elfogadhatóak. 
Tekintete átható, de barátságos, érdeklődő, sőt huncut. 
Fülek: Közepes méretűek, háromszög alakúak, szorosan illeszkednek és a fejen magasan ülnek. Vastagok, jól 
szőrözöttek, hátul enyhén íveltek és erősen állóak, a hegyük enyhén lekerekített és egyenesen felfelé mutató. 

    
 Korrekt fülek Túl nagy fülek Túl szélesen álló fülek 
 
NYAK: Közepes hosszúságú, ívelt és a kutya állásban büszkén felemelve tartja. Ügetéskor a nyak kinyúlik, 
így a fej egy kissé előre áll. 
 
TEST: 
Hát: Egyenes és erős, a felsővonal vízszintes a martól a farig. Közepes hosszúságú, nem tömzsi és nem laza a 
túlzott hosszúságtól. 
 

  
 Egyenes és erős hát Túl hosszú hát Túl rövid hát 
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 Ereszkedő hátvonal Pontyhát 
 
Lágyék: Feszes és szikár, keskenyebb, mint a bordák és enyhén felhúzott. 
Far: A gerinctől lefelé lejt, de soha nem annyira meredeken, hogy gátolja a hátsó lábak hátralökését. 
Mellkas: Mély és erős, de nem túl széles, a legmélyebb pontja éppen a könyök mögött, azzal egy 
magasságban van. A bordák a gerinctől jól kiugranak, de az oldalaknál ellaposodnak, hogy engedjék a 
szabad mozgást. 
 
FAROK: Dús szőrzetű, rókafarok formájú, valamivel a felső vonal alatt tűzött, a figyelő kutya általában 
elegáns, sarló alakú ívben tartja a hát fölött. A fent tartott farok nem kunkorodik a test mellé oldalra vagy 
nem fekszik rá a hátra. A lógó farok normális, amikor a kutya nyugalmi helyzetben van. A farok szőrzete 
közepes hosszúságú és körülbelül egyforma hosszú a felső részén, oldalán és alján, egy kerek kefe 
benyomását keltve. 

 
Korrekt faroktartások:  úszó rókafarok sarló alakú nyugalomban lelóg 

 
Hibás farok: „tollbokréta” szorosan kunkorodó a hátra ráfekvő 

Nyerges hát 
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VÉGTAGOK  
 
MELLSŐ VÉGTAGOK: Álló helyzetben, elölről nézve a lábak közepesen távol állnak, párhuzamosak és 
egyenesek. A csontozat erős, de nem nehéz. A láb a könyöktől a talajig mérve egy kicsit hosszabb, mint a 
könyök és a mar távolsága. A mellső lábakról az ötödik ujj eltávolítható. 

   
 Korrekt front Túl szűk Túl széles 

 
 Túl rövid láb Túl hosszú láb 
 
Váll és felkar: A lapocka jól hátradöntött. A felkar enyhén hátrafelé dől a vállcsúcstól a könyök felé, soha 
nem merőleges a talajra. A lapockát a bordakosárhoz rögzítő izmok és ínszalagok erősek és jól fejlettek. 
Könyök: A teshez közel álló és nem fordul sem befelé, sem kifelé. 

   
 Korrekt váll Meredek váll 
 
Csuklóizület: Erős, de rugalmas. 
Lábközép: Oldalról nézve a csüd enyhén döntött. 



Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete – SZIBÉRIAI HUSKY TENYÉSZTÉSI PROGRAM 6 

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: Álló helyzetben, hátulról nézve a hátsó lábak közepesen távol állnak és 
párhuzamosak. A farkaskörmöket, ha vannak, el kell távolítani. 

   
 Korrekt hátulsó végtagállás Túl szűk Túl tág állás 
 
Felső comb: Izmos és erőteljes. 
Térd: Szépen ívelt. 
Csánkízület: Határozott és alacsonyan helyezkedik el. 

 
 Korrekt hátsó szögellés Meredek hátsó szögellés 
 
LÁBFEJ: ovális alakú, de nem hosszú. A mancsok közepes nagyságúak, tömörek és jól szőrözöttek a 
lábujjak és a talppárnák között. A talppárnák erősek és vastagok. A mancsok természetes állásban nem 
fordulnak sem kifelé, sem befelé. 
 
MOZGÁS: A szibériai husky jellemző járásmódja 
egyenletes és látszólag erőfeszítés nélküli. Gyors és 
könnyű lábú és a kiállítási ringben laza pórázon, 
közepesen gyors ügetésben kell felvezetni, 
bemutatva a mellső lábak kellő előrenyúlását és a 
hátsók jó tolóerejét. Elölről és hátulról nézve lépés 
jármódban a szibériai husky nem mozog vonalon, 
de ahogy nő a sebesség, a lábak fokozatosan befelé 
dőlnek, amíg a talpak közvetlenül a test 
hosszirányú középpontja alatti vonalra nem esnek. 
Amikor a talpnyomok összetartanak, a mellső és 
hátsó lábak egyenes irányban lendülnek előre, a 
könyök és a térd nem fordul sem befelé, sem kifelé. 
Mindegyik hátsó láb az azonos oldalon lévő mellső láb útvonalán mozog. Ügetés közben a felső vonal 
szilárd és egyenes marad. 
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 Korrekt vonalon mozgás Hibák:  hátul szűk járás túl széles járás tehéncsánk 
 
KÜLTAKARÓ 
 
SZŐRZET: A szibériai husky szőrzete dupla és közepes hosszúságú, dús bunda benyomását kelti, de soha 
nem olyan hosszú, hogy elfedje a kutya testének körvonalait. Az aljszőrzet puha és sűrű, elég hosszú ahhoz, 
hogy megtartsa a külső szőrzetet. A külső szőrzet fedőszőrei egyenesek és aránylag testhez simulók, soha 
nem durvák vagy a testtől egyenesen elállóak. Meg kell jegyezni, hogy vedléskor az aljszőrzet hiánya 
normális. A csinosabb megjelenés érdekében a bajusz, a lábujjak közötti és a mancs körüli szőr lenyírása 
megengedett. A kutya bármely más részén a szőr megnyírása nem tolerálható és szigorúan büntetendő. 
 
SZÍN: A feketétől a tiszta fehérig bármilyen szín megengedett. Gyakoriak a változatos jegyek a fejen, köztük 
sok olyan feltűnő mintázat, amely más fajtáknál nem látható. 
 
MÉRET ÉS SÚLY: 
Marmagasság: Kanok: 21-23,5 hüvelyk (53,5-60 cm). 
 Szukák: 20-22 hüvelyk (50,5-56 cm). 
Súly: Kanok:  45-60 font (20,5-28 kg). 
 Szukák: 35-50 font  (15,5-23 kg). 
A súly arányban áll a magassággal. A fent leírt méretek a magasság- és súlyhatárokat jelölik, nem részesítve 
előnyben egyik szélsőséget sem. A túl erős csontozat és a túlsúly büntetendő. 
 
ÖSSZEGZÉS: A szibériai husky fajta legfontosabb tulajdonságai a közepes méret, középerős csontozat, 
harmonikus testarányok, könnyed és szabad mozgás, megfelelő szőrzet, megnyerő fej és fülek, szabályos 
farok és jó természet. A túlzott csontozat, túlsúly, korlátozott vagy esetlen mozgás, a hosszú, durva szőrzet 
büntetendő. A szibériai husky sohasem tűnhet olyan nehéznek és durvának, mint egy teherhordó állat, de 
nem lehet annyira könnyű és törékeny sem, mint egy sprintversenyző. Mind a kan, mind a szuka 
megjelenésének tükröznie kell a kivételes állóképességet. A már említett hibákon túl a nyilvánvaló szerkezeti 
hibák éppúgy nem kívánatosak a szibériai huskynál, mint a többi fajtánál, még ha itt külön nem is lettek 
megemlítve. 
 
HIBÁK: Az előző pontokban leírtaktól való bármilyen eltérés hibának számít. A hiba minősítésének 
egyenes arányban kell állnia az eltérés mértékével és a kutya egészségére és jólétére gyakorolt hatásával. 
• Koponya: a fej otromba vagy nehéz; a fej túl finoman metszett. 
• Stop: gyenge. 
• Pofa: túl hegyes vagy túl vastag; túl rövid vagy túl hosszú. 
• Állkapocs/Fogak: az ollóstól eltérő harapás. 
• Szemek: túl ferdén metszettek; túl közel állóak. 
• Fülek: a fejhez viszonyítva túl nagyok; túl szélesen tűzöttek; nem elég erősen állnak. 
• Nyak: túl rövid és vastag; túl hosszú. 
• Hát: gyenge vagy laza hát; púpos hát; ereszkedő hátvonal. 
• Mellkas: túl széles; hordómellkas; a bordák túl laposak vagy gyengék. 
• Farok: a hátra ráfekvő vagy szorosan kunkorodó farok; "tollbokréta" farok; túl alacsonyan vagy túl 

magasan tűzött farok. 
• Vállak: egyenes váll; laza váll. 
• Mellső rész: gyenge csüd; túl vaskos csont; túl keskeny vagy túl széles front; kifelé forduló könyök. 
• Hátsó rész: meredek térdszögellés, tehéncsánk, túl keskeny vagy túl széles végtagállás. 
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• Mancsok: gyenge vagy szétálló lábujjak; a mancsok túl nagyok és otrombák; a mancsok túl kicsik és 
finomak; kifelé vagy befelé forduló mancsok. 

• Mozgás: tipegő, szökdécselő vagy ingadozó mozgás, cammogó vagy guruló járás; keresztezés vagy 
oldalazás. 

• Szőrzet: hosszú, durva vagy bozontos szőrzet; a textúrája túl kemény vagy túl selymes; az 
engedélyezettől eltérő helyeken nyírott bunda. 

 
KIZÁRÓ HIBÁK: 
• Aggresszivitás vagy túlzott félénkség. 
• Kan esetében 23,5 hüvelyket (60 cm-t), szuka esetében 22 hüvelyket (56 cm-t) meghaladó magasság. 
 
Az egyértelmű testi vagy viselkedési abnormalitást mutató kutyák kizárásra kerülnek. 
 
A kanoknak két, normálisan fejlett, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő herével kell 
rendelkezniük. 
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2. TENYÉSZCÉL 
A szibériai husky eredetileg szánhúzó munkakutya, amelyet könnyű súlyok nagy sebességű vontatására 
használtak Alaszkában. Napjainkban előtérbe került a fajta elsődlegesen kedvtelésből való tartása, ami 
mellett mind kedvtelésből, mind versenyszerűen használható sportolási célra szánhúzó versenyeken. 

Az Egyesület célja, hogy a magyarországi állomány azonos elvek alapján történő, szabályozott, ellenőrizhető 
tenyésztés során született, a fajtagazda ország és az FCI standardjában foglaltakhoz legjobban közelítő, 
egészséges, örökletes betegségektől mentes és az eredeti funkciójának megfelelő egyedekből tevődjön össze. 

2.1. Tenyésztés módszere: fajtatiszta tenyésztés 
a) Idegen párosítás  

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

b) 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 leszármazottaikra. 
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 és leánya, anya és fia, testvérek egymással.  
Ez a tenyésztési eljárás a Tenyésztési Tanács előzetes engedélyéhez kötött. 
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: 
• Küllemi teljesítmény lemérése - Egyesületi kiállításokon, tenyészszemléken történik. 
• Tenyészfelmérések eredményeinek kezelése, rangsor felállítása  

A rendelkezésre álló tenyésztési adatok alapján a Tenyésztési tanács/elnök/alelnök végzi a minősítési 
rendszerben meghatározott módon. 

• Informatikai rendszer  
Az egyesület nyilvántartási és adatkezelési rendszerét az elnök/alelnök kezeli. 

• Szabályok és előírások összessége  
A megalkotott szabályzat és előírás-gyűjtemény a benne foglaltakkal biztosítja a minőségi kutya-
tenyésztés megvalósítását. 
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3. MINŐSÍTÉSI RENDSZER 

3.1. Minősítési rendszernél figyelembe vett szempontok: 
• egyesület által szervezett kiállítási eredmények 
• egyéb kiállítási eredmények 
• egészségügyi szűrővizsgálati eredmény 

3.2. A fenti szempontok alapján az alábbi 3 osztályba sorolhatók a tenyészegyedek: 
I.  osztályú tenyészegyed 
II.  osztályú tenyészegyed 
III.  osztályú tenyészegyed 

3.2.1. III. osztályú tenyészegyed minősítés követelményei: 
• 2 db kitűnő vagy nagyon jó minősítés, CACIB vagy CAC kiállításon, 
• 1 db kitűnő vagy nagyon jó minősítés a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete által rendezett 

kiállításon. 
• mentes, átmeneti vagy enyhe csípődiszplázia-szűrés eredmény; negatív szemszűrés-eredmény (KAT, RD, 

PRA). 

A 3 kiállítási eredményt a kutyáknak 15 hónapos koruk után kell elérniük 3 különböző bírótól. 

3.2.2. II. osztályú tenyészegyed minősítés követelményei: 
• 2 db CAC minősítés, CACIB vagy CAC kiállításon 
• 1 db kitűnő minősítés a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete által rendezett kiállításon 
• 1 db CAC cím a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete által rendezett másik kiállításon 
• mentes, átmeneti vagy enyhe csípődiszplázia-szűrés eredmény; negatív szemszűrés-eredmény (KAT, RD, 

PRA). 

A kiállítási eredményeket a kutyáknak 15 hónapos koruk után kell elérniük legalább 3 különböző bírótól. 

3.2.3. I. osztályú tenyészegyed minősítés követelményei: 
• HCH cím elérése FCI-hez kapcsolódó kiállítási rendszerben 
• 1 db kitűnő minősítés a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete által rendezett kiállításon 
• 1 db CAC cím a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete által rendezett másik kiállításon 
• mentes, átmeneti vagy enyhe csípődiszplázia-szűrés eredmény; negatív szemszűrés-eredmény (KAT, RD, 

PRA). 

Mindhárom osztály esetében előfeltétel a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete által rendezett vagy 
általa engedélyezett tenyészszemlén a TENYÉSZTHETŐ minősítés elérése. 
A különböző tenyészosztályba sorolásoknál felsorolt minden követelménynek teljesülnie kell a minősítés 
megszerzéséhez. 

Lebonyolítási rend: A dokumentumok másolatának beküldése, melyeket az egyesület nyilvántartásba vesz, 
csatolja a törzskönyvi adatokhoz.  
Az elért minősítés az egyesület honlapján feltüntetésre kerül. 

3.2.4. Évenkénti minősítés rendszere 

Az értékelés módszere: a kanok és a szukák a tenyésztők által igazolt eredmények alapján éves 
teljesítményük és tenyészosztályba sorolásuk szerint pontokat kapnak. Az összesített pontszámok 
meghatározzák a tenyészállatok rangsorát. (Minősítési ponttáblázat 3. sz. melléklet). A lista nyilvános és 
mindenki számára hozzáférhető. 

A minősítést az adott kutyának csak életében egyszer kell megszereznie. Import, illetve átmenetileg itt 
tartózkodó egyedekre is érvényesek a szabályok. A tulajdonos döntése alapján lehetőség van az adott kutya 
évenkénti minősítésére is. 
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4. A SZÁNHÚZÓ KUTYÁSOK KYNOLÓGIAI EGYESÜLETÉNEK 
SZIBÉRIAI HUSKY TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 

A szabályzat kiterjed a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete tagjaira és minden olyan tulajdonosra, aki 
szibériai husky fajtájú kutyát tart. A szibériai husky fajtával kapcsolatos szakmai döntések meghozatalában a 
Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete azon tagjai vehetnek részt, akik az adott fajtát tartják. 

Tenyészhely látogatás  

A tenyészhely fogalma: ahol az alom megszületik és nevelkedik. 
A tenyészhelynek alkalmasnak kell lenni egy egészséges alom felnevelésére. A tenyésztési hellyel 
kapcsolatban a mindenkori aktuális állatvédelmi- és állattenyésztési törvényben előírtak az érvényesek. A 
tenyésztőnek gondoskodni kell a kölykök megfelelő fizikális és mentális fejlődéséről, azaz szocializációjáról. 

Tenyészkutyák és kölykök részére megfelelő tartást kell biztosítani. Ehhez alapvető feltétel a tiszta, a 
fajtának megfelelő tartás, gondos ápolás és emberi odafigyelés. 
A tenyészkutyák lakásban, házban, gazdasági épületben, nyitott vagy részben nyitott kennelekben is 
tarthatók a fajta sajátosságainak figyelembe vételével. A kutyákat kizárólag zárt, napfénytől elzárt helyen 
tartani tilos! 

A tenyésztő köteles az idős, beteg vagy a tenyésztésben egyéb okból részt nem vevő állatai tartásáról, 
gondozásáról és egészségügyi ellátásáról megfelelően gondoskodni. 

A tenyészhely helyváltoztatása esetén a tenyésztőnek 30 napon belül közölnie kell az új címet. 

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a tenyészhelyen szúrópróbaszerűen, vagy bejelentésre, vagy hibás 
adatok szolgáltatása esetén a Tenyésztési Tanácsból 2 fő látogatást tegyen! A tenyésztőnek kötelessége a 
Tenyésztési Tanácsnak a kért, tenyésztéssel kapcsolatos dokumentumokat bemutatni, illetve indokolt esetben 
a teljes ingatlant megmutatni. 
Ha a tenyészhely látogatása során a Tenyésztési Tanács súlyos hiányosságot észlel, kötelessége figyelmez-
tetni a tenyésztőt és javaslatot kell tennie azok kijavítására, melyet jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Abban az 
esetben, ha a hiányosság a következő látogatás során is fennáll, úgy a Tenyésztési Tanács a tenyésztői 
tevékenységet felfüggesztheti mindaddig, amíg a tenyészhely alkalmas nem lesz az előírások teljesítésére. 

4.1. A tenyésztésbe vétel feltételei 
4.1.1. Csak egészséges egyedekkel, az állatvédelmi törvény követelményeinek betartásával szabad kutyát 
tenyészteni. Tenyészebek és kölykök részére megfelelő tartást kell biztosítani. Ehhez alapvető feltétel a 
tiszta, a fajtának megfelelő tartás, gondos ápolás, és emberi odafigyelés. 

A tenyésztő köteles az állatok védelméről szóló 1989. évi XXVIII. törvény 4-8.§-ban és különösen a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II. 26) Kormányrendeletben leírtak 
szerint tartani a kutyát. 
• Egy kutya tartása esetén 20–40 kg súlyú kutyát min. 15 m2, 40 kg feletti kutyát min. 20 m2 területen lehet 

tartani. 
• Csoportos tartás esetén kutyánként 10 m2 terület szükséges. 
• A kutyák rövid ideig (1–2 órán át, pl. tüzelés idején) kisebb területen is tarthatók. 
• A kutyák állandóan kikötve nem tarthatók, ideiglenes kikötés esetén min. 4 m hosszú lánc szükséges. 
• Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel – kikötve tartanak, a 

feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 10 m-nél, valamint a futó rész nem lehet 
rövidebb 4 m-nél. 

• A kutyának minden esetben árnyékos, nyugalmas pihenőhelyet kell biztosítani. 

Tenyésztésbe csak olyan egyedek állíthatók, akik 
• az előírásoknak megfelelő származási lappal rendelkeznek, 
• egészségügyi szűrésekkel rendelkeznek:   

– mentes, átmeneti vagy enyhe csípődiszplázia-szűrés eredmény (a csípőszűréseket és értékeléseket a 
Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagjai vagy partner állatorvosai végezhetik)  
– egy évnél nem régebbi negatív szemszűrés-eredmény (katarakta, retina diszplázia, progresszív 
retinasorvadás). 

• tenyészthető minősítést szereztek a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete által rendezett, vagy 
engedélyezett tenyészszemlén. 



Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete – SZIBÉRIAI HUSKY TENYÉSZTÉSI PROGRAM 12 

• amennyiben a szülőpár bármelyik tagja nem rendelkezik tenyészthető minősítéssel, szuka esetén a 
kölykezést követő lehető legközelebbi alkalommal, kanoknál a legközelebbi tenyészszemlén kell 
megszerezni az utólagos tenyésztési engedélyt, addig a kölykök származási lapja nem adható ki. 

4.1.2. Az importált kutya FCI által elismert származási lappal kell rendelkezzen. Ha a származási országában 
nem lett tetoválva vagy chipezve, az azonosító chipet be kell helyeztetni. 
Ez az országban átmenetileg és/vagy kölcsönadási szerződéssel tenyésztés céljából tartózkodó kutyákra is 
vonatkozik, és azonosításuk kötelező. 

4.1.3. Importált kutyákat csak a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete tenyészszemléjén szerzett 
„tenyészthető” minősítés birtokában lehet tenyésztésbe állítani, még akkor is, ha külföldi Champion címük 
van. Ez alól a Tenyésztési Tanácstól eseti felmentés kérhető. 

4.1.4. Azon kutyák, akiknek valamelyik szülőjétől a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete a 
tenyésztési engedélyt megtagadta, és ezért külföldön lettek tenyésztésbe állítva, Magyarországon nem 
tenyészthetők, utódaik nem törzskönyvezhetők, származási lapot nem kaphatnak. 

4.1.5. A vemhesen importált szukáknak a kölykezést követő lehető legközelebbi alkalommal kell tenyész-
szemlén megszerezni az utólagos tenyésztési engedélyt, a származási lapok kiadása addig felfüggesztésre 
kerül. Az alombejelentőhöz csatolni kell az eredeti fedeztetési igazolást, másképp a kölykök nem vehetők 
törzskönyvi nyilvántartásba.  

4.1.6. Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai az irányadók. Külföldi fedeztetés: csak az FCI és 
szerződéses partnerei által elismert származással rendelkező kannal történhet.  

4.1.7. Abban az esetben, ha a megtermékenyítés mélyhűtött spermával történik az ebek törzskönyvezéséhez 
a spermabank vagy állatorvos hivatalos igazolása szükséges!  

4.1.8. Egy kennelben egy naptári évben a szibériai husky fajtában maximum 4 alom törzskönyvezhető. 

4.2. A tenyésztésbe vétel korhatárai 
4.2.1. A kan kutyákat legkorábban 15 hónapos kortól, szuka kutyákat legkorábban 18 hónapos kortól lehet 
tenyésztésbe állítani. 
A tenyésztésbe vonás felső korhatára szukáknál 9 év, kanoknál nincs felső korhatár.  
Amennyiben a szülőpár bármelyike nem éri el a megadott korhatárt, a Tenyésztési tanácstól eseti engedély 
kérhető. 

4.2.2. Tenyészszemle alsó korhatára 12 hónap. 

4.3. Két kölykezés közötti idő 
Egy szuka után két naptári évenként csak három alom törzskönyvezhető függetlenül az alomban felnevelt 
kölykök számától. 
A Tenyésztési Tanács/elnök/alelnök vagy az elnök által megbízott személy bejegyzi az állomány-nyilvántar-
tásba a szuka ellésének dátumát. Egy szukának életében összesen 5 alma születhet. 

4.4. Almonként nyilvántartásba vehető utódok száma: 
A Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete minden egészséges, életképes kiskutyát nyilvántartásba vesz, 
ha a szülők rendelkeznek az előírt minősítésekkel. 

Az alomban született összes kölyköt köteles a tenyésztő bejelenteni és számára származási lapot igényelni. 
Amennyiben egy alomban 8 vagy több kölyök születik, a tenyésztő dajkakutyáról vagy tejpótlásról köteles 
gondoskodni. 

4.5. Fedeztetés feltételei  
4.5.1. Elsőfokú rokonok közötti párosítás: 
Apa és leánya, anya és fia, testvérek egymással. 
A Tenyésztési Tanács előzetes engedélye alapján lehetséges, különösen indokolt esetben. 
A Tenyésztési Tanácsnál írásban, a pároztatás indoklásával kell engedélyt kérni. 
Az elbírálás ideje legfeljebb 30 nap. 
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4.5.2. Minden pároztatáskor a kan tulajdonosa a Fedeztetési jegy (4. sz. melléklet) kitöltésével igazolja a 
fedezés tényét. A Fedeztetési jegy egyik példányát a szuka tulajdonosának a kan származási lapjának 
másolatával (mindkét oldalról) együtt átadja. 

4.5.3. Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannal szabad pároztatni. Ettől eltérő, illetve vitás 
esetekben DNS vizsgálatot kell kérni az apaság megállapítására, a tenyésztő költségére. A DNS vizsgálat 
eredménye szerint kerülnek törzskönyvezésre a kölykök. 

4.5.4. Az átmenetileg az országban tartózkodó fedezőkanok esetében a származási lapon szereplő törzs-
könyvi számot kell elfogadni. 

4.6. Alombejelentés 
4.6.1. A tenyésztőnek a megszületett almot az egyesületnél beszerezhető Alombejelentő formanyomtat-
ványon (5. sz. melléklet), vagy az egyesület által biztosított online alombejelentő igénybevételével kell 
bejelentenie. Az alombejelentőt a tenyésztőnek kell olvashatóan és hiánytalanul kitöltenie. Egy almon belül 
az egyedi neveknek azonos betűvel kell kezdődniük. A tökéletesen kitöltött alombejelentőhöz csatolni kell a 
szuka és a kan tenyészengedélyének és származási lapjának mindkét oldali fénymásolatát, valamint az 
esetleges kiállítási eredmények és a szűrővizsgálatok, munkavizsgák másolatát is, illetve a kölykök chip-
beültetését igazoló, állatorvos által kiállított chipezési jegyzőkönyvet. 

4.6.2. Az alombejelentőt legkésőbb a kölykök 6 hónapos koráig kell az egyesületnél leadni személyesen, 
elektronikus úton vagy levélben. Ezen időpontig a kiskutyák chipezése már meg kell történjen, és csatolni 
kell az állatorvos igazolását a transzponder behelyezéséről (6. sz. melléklet), illetve az Alomellenőrző 
adatlapot (7. sz. melléklet), melyet az állatorvos tölt ki a chipbeültetéskor. (Az Egyesület fenntartja a jogot az 
almok szúrópróbaszerű ellenőrzésére.) 

4.6.3. A kitöltött alombejelentőhöz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 
1. szuka, és a kan tenyészengedélyének és származási lapjának mindkét oldali fénymásolatát 
2. az esetleges kiállítási eredmények másolatát 
3. a szűrővizsgálatok eredményének másolatát  
4. a Fedeztetési jegyet (4. sz. melléklet) 
5. az Igazolás transzponder behelyezéséről (6. sz. melléklet) 
6. az Alomellenőrző adatlapot (7. sz. melléklet) 

4.7. Kennelnevek, kennelnév védelem 

4.7.1. A kennelnév a kutya családneve 

Minden kennelnévnek írott és kiejtett formában különböznie kell a már védett kennelnevektől. Ezt a 
tenyésztő személyes használatra kapja, és az összes általa tenyésztett egyedet, illetve fajtát ezzel a 
családnévvel kell törzskönyveztetni. A kennelnév nem átruházható. Kivéve az örökösödést családtagok 
között. 

A kennelnevet nem lehet megváltoztatni, illetve újabbat kiváltani. Levédett kennelnevet a tenyésztő halála 
után, az utolsó alomtól számított 10 év elteltével lehet újra engedélyezni. Az importált egyedek nevét a saját 
kennelnévhez csatolni szigorúan tilos. A kennelnevek szigorúan személyesek. Ugyanúgy tilos egy kutya 
neve után más kennelnevét csatolni. (of, from, by, at, in etc.) 

4.7.2. A kennelnevet a Kynológiai Szövetségnél kell igényelni és az FCI-nél nemzetközileg védetté kell 
nyilvánítani. 

4.7.3. A kennel létesítmény helyváltoztatása esetén a tenyésztőnek közölnie kell az új címet. 

4.8. Tenyésztési tanács 
Tenyésztési tanács tagjai: 
• tenyésztésvezető 
• a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesületének elnöke 
• az egyesület tagjai közül a vezetőség által felkért 2–4 személy 

A Tenyésztési Tanács dönt minden kétséges kérdésben, ami a tenyésztés-engedélyezés alkalmazásával és 
értelmezésével kapcsolatos és a végrehajtási rendelkezésekhez szükséges vagy nincs szabályozva.  
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A Tenyésztési Tanácshoz írt kérelmek elbírálási szempontjai: tenyésztői múlt (mestertenyésztő cím), 
megfelelő szakmai indoklás. 

Lehetnek olyan tények, melyek kynológiai okokból a tenyésztésre való használatot korlátozzák vagy tiltják. 
Különösen indokolt esetben 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.  

A tenyésztési tanács döntése ellen az SZKKE vezetőségéhez lehet fellebbezést benyújtani 15 napon belül. Az 
itt született döntés végleges. 

4.9. 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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TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK 

A tenyésztésre való alkalmasság mérésének eszközei (tenyészfelmérés) 
A kutya tenyészteljesítményének mérése a tenyészfelméréseken történik. A tenyészfelmérések szolgálnak a 
tenyésztésre való alkalmasság, valamint az életteljesítmény mérésére, és a tenyésztési eljárások összességét 
egészítik ki.  

A tenyészfelmérés a tenyésztés módszerének eszköztára, mely az alábbiakból tevődik össze: 
• Küllemi bírálat: kiállításokon, tenyészszemléken történik. A tenyészszemlén kerül kiválasztásra a 

tenyésztésre alkalmas hím és nőivarú egyed 
• Belső értékmérő tulajdonságok bírálata, munkateljesítmény: a hasonló fajták esetében nemzetközi 

gyakorlatban bevált és eredményes teljesítményvizsgáló módszeren alapuló rendezvényeken történik. A 
vizsgálat kiterjed a kutyák viselkedésére, öröklött és ösztönös tulajdonságaik felmérésére. 

• Munkavizsga (opcionális)  
• Karakterteszt: az általános viselkedési, idegrendszeri tulajdonságok mérését teszi lehetővé. (opcionális) 

5. A SZÁNHÚZÓ KUTYÁSOK KYNOLÓGIAI EGYESÜLETÉNEK 
TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA 

5.1. A tenyészszemle célja 
Az Egyesület 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. 

5.2. Tenyészszemle rendezvények 
Tenyészszemle csak a Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete vezetősége által meghatározott helyen és 
időpontban tartható. Az időpontokat az SZKKE honlapján közzé kell tenni. A tenyészszemlék számát az 
SZKKE vezetősége évente, igény szerint határozza meg. 

5.3. A tenyészszemle bírói 
A tenyészszemle bíróit a vezetőséggel, illetve lehetőség szerint az adott fajtát tartó tagokkal történő 
egyeztetés után az egyesület elnöke kéri fel. A tenyészszemlén a fajtát kiválóan ismerő küllembírók 
(szakbírók) tevékenykednek. 

Szakbíró az, aki 
• rendszeresen részt vesz az egyesület szakmai fórumain, 
• az egyesület által gondozott fajtákból vizsgával rendelkezik, 
• az egyesület vezetősége írásban szakbírónak felkér. 

A szakbírói megbízást a Tenyésztési Tanács és a vezetőség javaslatára az egyesület elnöke adja ki. A 
megbízás visszavonható! 

5.4. A részvétel feltételei 
A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az egyesület által elismert származási lappal 
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 fedezőkanok esetén tetoválási szám is elfogadható) azonosíthatónak 
kell lennie. 
Azonosíthatatlan kutya nem bírálható! 

Tenyészszemlén csak 12 hónapos kort betöltött kutyák minősíthetők. 

A tenyészszemlén a következő iratokat kell bemutatni: 
• eredeti származási lap, 
• ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapja, 
• a tenyészszemle helyszínére történő belépéskor a kutya érvényes oltási könyve,  
• szűrési eredmények hivatalos igazolása. 
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5.5. A tenyészszemle lefolyása 
A tenyészszemlén minden bemutatott kutya részére az egyesület által kiadott formanyomtatványon 
(Tenyészszemle bírálati lap 8 sz. melléklet) jegyzőkönyvet vezetnek. A MEOE által kibocsájtott három 
példányos önindigós nyomtatványok is használhatóak.  

5.6. Kutya azonosítása, mérése 
5.6.1. A kutyák egyedi azonosítójának ellenőrzése. 
5.6.2. Marmagasság megmérése 

5.7. A tenyészszemle küllembírálat szempontjai  
• 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 

5.8. A tenyészszemlén kiadható minősítések 

5.8.1.  Tenyészthető 
• A temperamentum, munkaképesség értékelése legalább „megfelelő”. 
• A küllem legalább „megfelelő”. 

5.8.2. Tenyésztésre nem engedélyezett 
• A temperamentum, munkaképesség értékelése „nem megfelelő”, vagy 
• Olyan küllembeli hiányosságokkal rendelkezik, amelyek a tenyésztésből kizárják. 

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. 

5.9. 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 lapra. 

A tenyészszemlével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az egyesület végzi, a keletkezett dokumentumok 
nem selejtezhetőek. 
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6. KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 

6.1. Bevezető 
Az SZKKE kiállításait az alábbiak szerint rendezi: 
• Az Egyesület által tenyésztett kutyák bírálatát az egyesület által kijelölt bírók végzik. 
• 100 nevezett kutya esetén egy ring és egy bíró biztosítása, 100 nevezés fölött további bírói kör felállítása 

és bíró felkérése szükséges. 
• Nevezési létszámtól függetlenül a kutyák érdekében szükséges a fajták bírálatának pontos kezdetét 

megadni. 
• A bírót az SZKKE vezetősége választja ki a mindenkor érvényes bírói listából. A bírót az egyesület 

elnöke kéri fel. 

6.2. A kiállításokon való részvétel 
Az Egyesületi kiállításokra az egyesület által kibocsátott vagy elismert törzskönyvvel lehet nevezni. 

Az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együtt rendezett kiállításokra kizárólag az FCI által 
elismert származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be. 

Magyar természetes vagy jogi személy, vagy jogi személységgel nem rendelkező társaság tulajdonában lévő 
kutya kizárólag az Egyesület által honosított származási lappal nevezhető. 

A kiállítás területére csak érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkező kutya vihető be. 

A kutyák által okozott minden kárért a kutya tulajdonosa a felelős. Harapós kutya csak, szájkosárral és rövid 
pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, bírói 
utasításra. 

A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos! 

6.3. Nevezési feltételek 
6.3.1. A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (feladás dátuma) jogosult a kutyát benevezni. 
A nevezéshez minden esetben csatolni kell: 
• pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot (9. sz. melléklet), 
• a származási lap másolatát, 
• a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását, 
• champion osztályba történő nevezéshez a nemzeti vagy nemzetközi champion igazolás másolatát. 
A nevezés postai vagy elektronikus úton is történhet. 
Minden kiállításra csak egyedi azonosítóval ellátott, azonosítható kutyát lehet benevezni. 
A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is, amely 
nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza. 
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve best in show 
időpontjának betartására. 

6.3.2. A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejűleg 
fellelőséget vállal, a kiállítási szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

6.3.3. Nem nevezhetők és nem bírálhatók a kiállításokon rejtett-, egyheréjű vagy heresorvadásban szenvedő, 
beteg, nyomorék kutyák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos) vagy szoptatós szukák. 

6.3.4. A kiállításokon sem pótnevezés, sem helyszíni nevezés nem lehetséges. 

6.3.5. Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasí-
tani, ha egyesületi tag, fegyelmi eljárás alá vonható. 

6.3.6. A bírálat alkalmával a bíró utasítására a ringtitkár jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítójának 
ellenőrzésére. 

6.4. A kiállítás 
6.4.1. A kiállító felelőssége, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben 
az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró a kutyát minősítse, de nem 
tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának 
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megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe. A 
helyezési eljárás megkezdése után érkezett kutya nem helyezhető. 

6.4.2. A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken 
kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a vezető bíró, 
tanuló bíró és ringtitkár. A bírálatba azonban senkinek sem szabad beavatkoznia. 

6.4.3. Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, nem kaphatnak minősítést. 
Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható és az okot is meg kell jelölni. 

6.4.4. A kiállításokon csak a kiállítási katalógusban szereplő kutyák bírálhatók. 

6.4.5. A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni. 

6.5. Átsorolás 
Ha a kutya tulajdonosa a champion osztályba történő nevezésekor nem csatolta a nevezéshez szükséges 
igazolásokat, a katalógus összeállításakor a kutyát automatikusan a nyílt osztályba kell besorolni, 
természetesen a kutya korára tekintettel. 

A vezetőbíró jogosult a kiállításon a nem megfelelő osztályban lévő kutyát a megfelelő osztályba átsorolni, a 
kor és a nem figyelembevételével. 

Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezetőbíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a 
nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és 
csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol 
a katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni. 

Az átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni. 

6.6. Minősítések és címek 

6.6.1. Kiállítási osztályok 

MINOR PUPPY osztály. Ebbe az osztályba a 3–6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást 
kapnak. 

KÖLYÖK osztály: 6–9 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, és több kutya 
esetében a bíró sorolást végez I–IV. besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak, ígéretes vagy nagyon 
ígéretes differenciálás lehetőségével. 

FIATAL osztály: 9–18 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több 
kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I–IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya 
megkaphatja a Príma Junior címet, amelyhez HPJ kártya jár. 

NÖVENDÉK osztály: 15–24 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. 
Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I–IV. besorolással. 

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól. Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi 
minősítésire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés 
esetében a bíró sorolást végez kitűnő I–IV. besorolással.  

CHAMPION osztály. Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti 
vagy nemzetközi szépségchampionátust. Ebben az osztályban is kapnak leírást és minősítést a kutyák. Több 
kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I–IV. besorolással. 

ÉRETT osztály: 8 éves kortól. Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte 8. életévét, tekintet nélkül 
eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban is kapnak leírást a kutyák és több kitűnő minősítés 
esetében a bíró sorolást végez kitűnő I–IV. besorolással. 

A felsorolt osztályokban kitűnő I. minősítést elért kutya CAC, a kitűnő II. Res CAC címet kaphat. 

Egyéb feltételek: 
• minden kutya csak egy osztályba nevezhető, 
• kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó. 

6.6.2. A kiállításon elérhető minősítések: 
• kitűnő  
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• nagyon jó 
• jó 
• megfelelő 

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. 

6.6.3. Az Egyesület évente minimum két alkalommal egyesületi kiállítást rendez. 

6.6.4. Az Egyesülethez tartozó kutyák FCI kiállításokon szerzett minősítéseit és címeit az Egyesület 
tudomásul veszi és a tenyészminősítés során felhasználja. 

Ezek a címek a következők: 
• CAC 
• Res CAC 
• CACIB:  
• Res CACIB 
• Hungária Fajtagyőztes (HFGY/BOB) 
• Best of Opposite Sex (BOS) 
• Hungária Derby győztes (HDGY)  
• Fajtacsoport győztes (FCSGY/BOG) 
• A kiállítás legszebb kutyája - BEST IN SHOW (BIS) 
• Hungária Junior Champion (HJCH) 
• Hungária Champion (HCH) 
• Hungária Grand Champion (HGCH) 
• Nemzetközi szépségchampionátus (ICH) 

6.7. Óvási bizottság 
• A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minősítés vagy a kiadott 

címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs. 
• Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, 

óvási díj befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani. 
• Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a 

befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél 
marad. 

• Az óvási bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
• Az óvási bizottság három tagból áll, melyet az Egyesület vezetősége jelöl ki és az elnök kér fel. 
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7. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 

7.1.  Törzskönyvezés 
A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és 
igazolása. 

7.2. Törzskönyv 
Az Egyesület által vezetett központi nyilvántartás, amely az Egyesület tenyésztési programjába befogadott 
fajtákba tartozó fajtatiszta ebek tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. Minden fajta 
számára külön törzskönyv kerül vezetésre. A törzskönyvet – az ellenkezője bizonyításáig – közhitelű 
nyilvántartásként kell elfogadni. 

7.3. Származási lap 
Az eb nemzetközileg elismert megjelenési formájú származási igazolása. 

7.4. Törzskönyvvezető 
A törzskönyvek vezetése a törzskönyvvezető feladata, aki felelős a törzskönyvek megőrzéséért, szabályszerű 
vezetéséért. Szakmai munkáját a Tenyésztési Tanács felügyeli. A törzskönyvvezető feladatai: 
a) a törzskönyvezés egységes végrehajtása,  
b) származás nyilvántartása, 
c) teljesítményvizsgálati adatok gyűjtése és feldolgozása, 
d) törzskönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának koordinálása, 
e) kapcsolattartás a származási lapot kiállító szervezettel, 
f) felelős a törzskönyvön és a származási lapon szereplő adatok valódiságáért, 
g) gondoskodik a törzskönyvezési szabályzat betartatásáról. 

7.5. Tenyésztő 
Az a magyar állampolgárságú vagy Magyarország területén tartósan (évi 270 nap) tartózkodó külföldi 
jogképes, természetes személy, illetve Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaság, egyesület, aki (amely) legalább egy, az egyesület által vezetett ebtörzskönyvben 
szereplő, tenyészthető szuka tulajdonosa és az egyesülettől vagy más elismert ebtenyésztő szervezettől 
kennelnevet kapott. 

7.6. A törzskönyvezés szabályai 
7.6.1. Az egyesület a tenyésztő ebét állomány-nyilvántartásba veszi és származási igazolással (10. sz. 
melléklet, Származási lap) látja el, amennyiben: 
• az egyesület által gondozott fajtához tartozik,  
• a későbbi törzskönyvezésének a magyar jogszabályokban vagy az egyesület szabályzataiban nincs 

akadálya, 
• a tenyésztő az adott fajta törzskönyvezési és tenyésztési szabályzatait elfogadja, továbbá, 
• a nyilvántartási díjat megfizette. 

7.6.2. A hatályos magyar jogszabályoktól, az egyesület szabályzataitól történő eltérés, az azokban foglalt 
szabályok megsértése, valamint a kutyáknak kereskedelmi célra történő szaporításának gyanúja esetén az 
egyesület a törzskönyvezést és a származási lap kiadását minden külön eljárás nélkül megtagadja. A 
tenyésztő köteles az alomban született összes kölyköt a törzskönyezésbe bejelenteni és részükre származási 
lapot kiváltani. 

7.6.3. Az előírt okmányok hiányában, illetve az azokban szereplő formai vagy tartalmi hiányosságok 
(ideértve a nem szabályszerű javítást, törlést, hamisítást is), az okmányokkal kapcsolatos bejelentési 
határidők túllépése esetén az egyesület a nyilvántartásba vételt, törzskönyvezést és a származási lap kiadását 
minden külön eljárás nélkül megtagadhatja. 

7.6.4. A nyilvántartási és törzskönyvezési eljárás során a törzskönyvvezető döntései ellen az egyesület 
vezetőségéhez lehet fellebbezni, aki a fellebbezést 30 napon belül érdemben köteles elbírálni és ennek 
megfelelően intézkedni a kijavításról vagy elutasítani a fellebbezést. A fellebbezésnek nincs helye, ha az 
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egyesület a jogszabályok, az egyesület törzskönyvezési szabályzatában és a fajta tenyésztési szabályzatában 
foglaltak szerint járt el. 

7.6.5. Az egyesület az állomány-nyilvántartást és a törzskönyvet elektronikus formában vezeti. Az adat 
tárolásra, kezelésre, megőrzésre az egyesület megbízási szerződést köthet egy erre szakosodott szervezettel. 

7.6.6. A nyilvántartó rendszerben, valamint a törzskönyvben hibásan bejegyzett adatot javítani csak úgy 
szabad, hogy a kijavítás ténye, a korábban bejegyzett adattartalom felismerhető maradjon, megállapítható 
legyen a javítás időpontja, oka és a javítást végző személye, amelyről a szoftver gondoskodik. Az 
adatbázisban minden bejegyzett rekord véglegesen tárolásra kerül és megtekinthető. 

7.6.7. Az állomány-nyilvántartást és a törzskönyvet a megbízott rendszergazdának két egymástól elkülönített 
tárhelyen, károsodástól, illetéktelen hozzáféréstől védetten kell tárolnia. Az adatok nem törölhetőek. 

7.6.8. A törzskönyvbe vételhez szükséges dokumentumok: 
• a 8. számú melléklet - tenyészszemle jegyzőkönyv; 
• a tenyészosztályba soroláshoz szükséges dokumentumok, lásd 3.2. pont. 

7.6.9. A bejegyzéshez szükséges okmányok tartalmáért, az abban foglalt tények és adatok valódiságáért a 
bejelentő büntetőjogi és polgárjogi felelősséggel tartozik.  

7.7. Az állomány-nyilvántartás, törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése 

7.7.1. Az állomány-nyilvántartás tartalmazza: 
7.7.1.1. a törzskönyvi sorszámot, 
7.7.1.2. a tenyésztő nevét, címét; 
7.7.1.3. a tulajdonos nevét, címét; 
7.7.1.4. a kutya születésének időpontját; 
7.7.1.5. a kennel- és hívónevét, ivarát, egyedi azonosítóját, törzskönyvi számát, ismertetőjeleit (fajta, szőrzet, 
szín és jegyek, nagyság) és tenyészminősítő osztályba sorolását; 
7.7.1.6. a tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati, szűrővizsgálati eredményét; 
7.7.1.7. a tenyésztésből való kiesés időpontját és amennyiben ismert, ennek okát; 
7.7.1.8. a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját; 
7.7.1.9. az eb szüleinek, nagyszüleinek, dédszüleinek és ükszüleinek kennelnevét és egyedi nevét, 
azonosítóját (törzskönyvi számát), ismertetőjeleit (szőrzet, szín és jegyek, nagyság) és tenyészminősítő 
osztályba sorolását, valamint teljesítményvizsgálati és szűrővizsgálati eredményeit. 

7.7.2. A törzskönyv tartalma: 
A törzskönyv minden bejegyzett ebre az állomány-nyilvántartásnál felsorolt adatokat tartalmazza. A 
törzskönyvbe a tenyészminősítéssel rendelkező ebek kerülnek nyilvántartásba. 

7.7.3. A törzskönyv vezetése folytatólagosan történik. A sorszámozásnál az egyes fajták korábbi, MEOE 
törzskönyvi sorszámai folytatódnak. „/H” jelöléssel kell jelölni a honosítás alapján bekerült ebek sorszámát. 

7.7.4. Az Egyesület törzskönyvei a Magyar Ebtörzskönyv (rövidítve: MET) szerves részét képzik, az egyes 
fajták törzskönyvei mint a MET kötetei vannak megnevezve úgy, hogy a megnevezésnél a Magyar 
Ebtörzskönyv kifejezés után a fajta hivatalos neve szerepel (Magyar Ebtörzskönyv Szibériai husky, röviden: 
MET Husky.) 

7.8. A származási lap kiállításának előírásai 
7.8.1. Az állomány-nyilvántartásba vett egyedek részére az egyesület származási lapot állít ki. A nyilvántar-
tásba vételhez szükséges dokumentumokat az egyesület tenyésztési szabályzatának alombejelentési pontja 
(4.7.) tartalmazza.  

7.8.2. A származási lap az egyesület tulajdona, amelyet az eb mindenkori tulajdonosának ad ki használatra. 
A származási lapnak a tenyészeb telephelyén mindig rendelkezésre kell állnia. 

7.8.3. A származási lap elkészítésével az egyesület más szervezetet vagy személyt is megbízhat. A megbízás 
a kezelési, adatszolgáltatási jogosultságokat részletesen szabályozó szerződéssel jöhet létre. A származási 
lapot a tulajdonosnak az egyesület nevében az elnök vagy az általa megbízott személy adja ki. A származási 
lap postázásával más szervezet is megbízható. 
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7.8.4. A származási lapot szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. A származási lapról másodlatot 
az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és 
a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.  

7.8.5. A származási lap az alábbi adatokat tartalmazza: 
7.8.5.1. sorszámot; 
7.8.5.2. a törzskönyv megnevezését (Magyar Ebtörzskönyv Szibériai husky, röviden: MET Husky.) 
7.8.5.3. az egyesület nevét, logóját, az okmány állami elismertségét továbbá azt a tényt, hogy az Egyesület 
olyan országos szervezethez tartozik, amely tagja az FCI-nek; 
7.8.5.4. az eb kennelnevét és egyedi nevét, születési dátumát, fajtáját és ivarát; 
7.8.5.5. az eb egyedi azonosítóját és ismertetőjeleit (szőrzet, szín és jegyek, nagyság), valamint törzskönyvi 
számát; 
7.8.5.6. a tenyésztő és a tulajdonos nevét, címét; 
7.8.5.7. az eb származását, az ősök (szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők) kennelnevét és törzskönyvi 
számát a negyedik generációig visszamenőleg; 
7.8.5.8. az eb szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait, valamint teljesítményvizsgá-
lati eredményeit  
• csípőizületi diszplázia szűrés eredmény 
• szemszűrés eredménye 
• a legmagasabb munkavizsga-fokozat  
• nemzetközi, magyar és külföldi championátus (Int.CH, HCH, …CH), magyar és külföldi junior 

championátus (HJCH, …CH) 
• BIS, BOG, BOB (HFGY), CACIB, R.CACIB, CAC, R.CAC, HPJ címek darabszáma (pl.: 1×BIS, 

3×HFGY, 2×CACIB, 5×CAC) 
• a fenti címek hiányában egyéb kiállítási eredmények, címek. 
7.8.5.9. a származási lapot kiállító felelős személy aláírását, a kiállító szervezet és az egyesület bélyegző-
lenyomatát; 
7.8.5.10. a teljesítményvizsgálatok közül a kiállítási, munkavizsga, munkaverseny eredményeket, champion 
címeket, tenyészszemle eredményeket az eb tulajdonosa rávezettetheti a származási lapra, vagy az egyesület 
által hitelesített teljesítményfüzetben vezetheti; 

7.8.6. a származási lapon az ebek neve előtt – ha ilyennel rendelkeznek – fel kell tüntetni a legmagasabb 
szintű champion címet (a 6.6.4. pont szerinti sorrend a mérvadó); 

7.8.7. Ha a származási lappal rendelkező vagy arra jogosult ebet külföldön értékesítik, akkor a Kynológiai 
szövetség úgynevezett EXPORT PEDIGREE-t állít ki pótlólag; 

7.8.8. Ha az FCI által elismert, eredeti és hiteles származási lappal rendelkező ebet külföldről hozzák be az 
országba, az eredeti származási lapot honosítási záradékkal kell ellátni, amelyben a kutya egyesület által 
adott törzskönyvi számának „/H” jelölése mutatja a honosítás tényét; 

7.8.9. A tulajdonosváltozást a régi és az új tulajdonos szerződésbe köteles foglalni, amelynek szabályaira a 
polgári jog az irányadó. Az új tulajdonos a tulajdonosváltozást a tulajdonosváltozási adatlap benyújtásával az 
Egyesület felé 8 napon belül köteles bejelenteni és a tulajdonosváltozást a származási lapra rávezettetni. 

7.8.10. A származási lapot az Egyesület részére 30 napon belül, külön felszólítás nélkül vissza kell szolgál-
tatni, ha: 
a) az eb elpusztult; 
b) az eb a tenyésztésből véglegesen kivonásra került; 
c) a származási lap valótlan adatokat tartalmaz. 

7.8.11. A fenti a) és b) pont esetben a tulajdonos vagy a tenyésztő kérésére a származási lap érvénytelenítve 
és az érvénytelenítés okának feltüntetésével véglegesen átkerül a tulajdonoshoz. 

7.8.12. Amennyiben az egyesület bármely tagja az egyesület tenyésztő-szervezetkénti elismerésében szereplő 
fajta részére olyan, nem az egyesület által kiadott származási lapot észlel, amelyen a „Magyar Ebtörzskönyv” 
megjelölés vagy az FCI-re, illetve az egyesületre, mint kiadó vagy elfogadó szervezetre utaló hivatkozás 
található, köteles ezt 8 napon belül az egyesület vezetésének jelenteni. 

7.8.13. Az Egyesület vezetése, ha az előző pontban körülírt származási lapról tudomást szerez, köteles a 
szükséges érdekvédelmi intézkedéseket megtenni. 

7.8.14. Az Egyesület tagjainak tilos kutyáikat, kölykeiket kereskedőnek, szaporítónak eladni. 
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7.9. A kölykök egyedi megjelölése 
7.9.1. A kölyköket legkésőbb 4 hónapos korukig egyedi jelölő eszközzel – transzponderrel (chip) - kell 
ellátni. A chip behelyezése az állatorvos feladata. 

7.9.2. A kölykök megszületése után a tenyésztő alombejelentő lapot állít ki (5. sz. melléklet). A 
szabályszerűen kiállított alombejelentőt az előírt mellékletekkel, valamint a transzponder behelyezés 
igazolási lapot (6. sz. melléklet) a kölykök 6 hónapos koráig meg kell küldenie az egyesület részére. A 6. sz. 
melléklethez lehetőség szerint csatolni kell a beültetett chipekhez tartozó matricákat. 

7.9.3. Az egyesület az alombejelentő és mellékletei alapján elkészíti a származási lapokat, rögzíti rajtuk a 
chip számot, és a tenyésztőnek visszaküldi. 

7.9.4. A származási lapok másolatát az egyesület nyilvántartásba veszi és megőrzi. 

7.9.5. A chipmatricák megfelelő kezeléséért, a behelyezett azonosító és a továbbított matrica azonosságáért a 
tenyésztő felel, az adatok valótlansága miatt keletkezett költségek őt terhelik. 

7.9.6. A tenyésztő köteles az alomban született összes kölyköt a törzskönyezésbe bejelenteni és részükre 
származási lapot kiváltani. 


