
 

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgique), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, e-mail: 

info@fci.be 
___________________________________________________________________________ 
 

 
F.C.I. NEMZETKÖZI TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 
Tartalomjegyzék 
 
 
BEVEZETÉS          2. oldal 
A SZUKA SZÁLLÍTÁSA ÉS ELLÁTÁSI KÖLTSÉGEI    3. oldal 
KÖTELEZETTSÉG         3. oldal 
A SZUKA HALÁLA         3. oldal 
FEDEZŐKAN KIVÁLASZTÁSA       4. oldal 
VÉLETLEN FEDEZÉS        4. oldal 
FEDEZTETÉSI IGAZOLÁS        4. oldal 
FEDEZTETÉSI DÍJ FIZETÉSE       4. oldal 
SIKERTELEN FEDEZTETÉS       5. oldal 
MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS     5. oldal 
TENYÉSZTÉSI JOGOK ÁTRUHÁZÁSA – BÉRLETI SZERZŐDÉS   6. oldal 
ALAPISMERETEK         6. oldal 
AZ ALOM TÖRZSKÖNYVI REGISZTRÁCIÓJA     6. oldal 
TAGORSZÁGOK TENYÉSZTÉSI SZABÁLYAI     7. oldal 
BEFEJEZÉS           7. oldal 
 



 

 

BEVEZETÉS 
 
1. A Fédération Cynologique Internationale (FCI) Nemzetközi Tenyésztési Szabályzata 

kötelező érvényű minden tagországra és szerződéses partnerre.  
 

● A tenyésztési szabályok közvetlenül vonatkoznak minden FCI tagországra és 
szerződéses partnerre. Ez azt jelenti, hogy a tenyésztést csak pedigrével 
rendelkező kutyákkal lehet végezni, amelyeknek egészséges temperamentumuk 
van, funkcionálisan egészségesek és öröklött betegségektől mentesek valamint 
regisztrálva vannak az FCI által elismert törzskönyvben vagy függelékben. 
Teljesíteniük kell továbbá az illetékes FCI tagország vagy szerződéses partner 
által a megszabott követelményeket. 

 
● Egy kutya akkor mentes örökletes betegségtől, ha egészségesen örökíti a fajta 

standard jellemzőit, a fajta típust és a fajta tipikus temperamentumát anélkül, 
hogy bármilyen lényeges örökletes hiányosságot mutatna, amely gyengítené az 
utódok funkcionális egészségét. Az FCI tagjait és szerződéses partnereit erre 
hivatkozva kérjük, hogy előzzenek meg minden jellegű túlzást a fajta 
jellemzésében a standardban, ami a kutyák funkcionális egészségének 
károsodását okozhatja.  

 
● Nem lehet tenyészteni kutyákat kizárásra okot adó hibákkal, mint pl. nem 

egészséges temperamentum, veleszületett süketség vagy vakság, nyúlszáj, 
farkastorok, alapvető fog hiányosságok vagy állkapocs rendellenességek, PRA, 
epilepszia, rejtett heréjűség, egyheréjűség, albinizmus, nem megfelelő szőrzet 
színek vagy diagnosztizált súlyos csípő diszplázia.  

 
● Ha az örökletes hiányosságok, mint pl. HD vagy PRA, kiderülnek, az FCI 

tagországok és szerződéses partnerek kötelesek jegyzékbe venni az érintett 
állatokat, és tervszerűen küzdeni a hiányosságok ellen, folyamatosan nyomon 
követve a fejlődésüket, valamint kötelesek beszámolni az FCI-nek erről a 
témáról, kérés esetén. Ha DNS-vizsgálatot végeznek, akkor az állat 
azonosítását (chip vagy tetoválás) a vizsgálatot végző állatorvosnak , mint más 
egészségügyi dokumentumok esetében is, ellenőriznie és igazolnia kell. A 
laboratórium által kiadott teszteredmény igazolásra rá kell vezetni a kutya 
azonosítóját. 

 
● A Tudományos Bizottság támogatja az FCI-t, a tagországait és szerződéses 

partnereit értékeléssel és tanácsokkal az örökletes betegségek leküzdésében. Ha 
a Tudományos Bizottság kiad egy intézkedéskatalógust, az kötelező érvényű, 
miután azt az FCI elnöksége elfogadta.  

 
● Az FCI tagországai és szerződéses partnerei felelősek a szakszerű 

tenyésztésért, amely a tenyésztési útmutatást, tanácsadást, ellenőrzést valamint 
a törzskönyvek vezetését jelenti.  

 
● Az FCI tagországok és szerződéses partnerek kötelesek elkészíteni az FCI 

Tenyésztési Szabályzata alapján a saját tenyésztési szabályzatukat, amelyben 



 

 

meghatározzák a tenyésztési célokat. Az ilyen szabályzatoknak megfelelő és 
ésszerű leírást kell adni az adott fajták speciális használati jellemzőiről. 

 
A kutyakereskedőket és az ún. „puppy farmer“-eket olyan személyeknek tekintjük, melyek 
főleg azért foglalkoznak kutyák vételével és eladásával, hogy azzal gazdasági nyereségre 
tegyenek szert, miközben nem törődnek a kutya közérzetével. 
A kutyakereskedők és a „puppy farmer“-ek nem tenyészthetnek az FCI tagok vagy 
szerződéses partnerek égisze (felelőssége) alatt. 
 
2. A szuka és a fedezőkan tulajdonosának kölcsönös jogairól és kötelességeiről 

elsősorban a nemzeti törvények, a nemzeti kennel klubok szabályzatai, a fajta klubok 
és szervezetek valamint külön egyezmények rendelkeznek. Azokban az estekben, ha 
ilyen szabályzatok és megállapodások nincsenek, az FCI Tenyésztési Szabályzata az 
irányadó.  

 
● A tenyésztőknek és a fedezőkanok tulajdonosainak nyomatékosan javasoljuk, hogy 

kössenek egy írásbeli szerződést minden fedeztetés előtt, amelyben mindkét fél anyagi 
kötelezettségeit egyértelműen meghatározzák.  

 
● A kutya „tulajdonosa” az a személy, aki törvényesen megkapta az állatot, akinek 

vitathatatlanul a tulajdonában van a kutya, és aki ezt bizonyítani tudja egy érvényben 
lévő hivatalos regisztráció és pedigré birtoklásával. 

 
● A „fedezőkan képviselője” vagy a fedezőkan tulajdonosa vagy az a személy, akit a 

tulajdonos felhatalmazott, hogy fedeztethessen szukákat a kutyával.    
 
A SZUKA SZÁLLÍTÁSA ÉS ELLÁTÁSI KÖLTSÉGEI 
 
3. Javasoljuk, hogy a szuka tulajdonosa vagy az általa megbízott személy vigye a szukát 

a kanhoz és szállítsa vissza. Ha a szukát néhány napig a fedezőkan tartója látja el, a 
szuka tulajdonosa lesz anyagilag felelős az etetésért, az ellátásért, ha szükséges az 
állatorvosi gondozásért és bármilyen kárért, ami a fedezőkan képviselőjének 
lakóhelyét vagy a kennelét éri, valamint a hazautazás költségeit is ő fedezi.    

 
KÖTELEZETTSÉG 
 
4. A különböző országok törvényei szerint az a személy, aki ellátja az állatot és törődik 

vele, jogilag felelős bármilyen harmadik félnek okozott kárért az adott időtartam alatt.  
 A fedezőkan tulajdonosának/tartójának figyelembe kell ezt vennie, amikor személyi 

felelősség biztosítást köt. 
 
A SZUKA HALÁLA 
 
5. Ha a szuka meghal, mialatt a fedezőkan tartójának felügyelete alatt áll, ez utóbbi 

vállalja magára a halál és az elhalálozási ok állatorvos által igazolt megállapítását és 
annak költségét. Ő tájékoztatja minél hamarabb a szuka tulajdonosát a halálról és a  
halálokról.  



 

 

 Ha a szuka tulajdonosa látni szeretné a halott kutyát, a fedezőkan tartója nem 
tagadhatja meg ezt a kérést.  

 Ha kiderül, hogy halált a fedezőkan tartójának hanyagsága okozta, ez utóbbi köteles 
kártalanítani a szuka tulajdonosát a veszteségért.  

 Ha bebizonyosodik az, hogy a fedezőkan tartója semmilyen módon nem felelős a 
szuka haláláért, a szuka tulajdonosa köteles megtéríteni a fedezőkan tulajdonosának 
minden, a halál bekövetkeztével felmerült költséget.  

 
 FEDEZŐKAN KIVÁLASZTÁSA 
 
6. A fedezőkan képviselője kizárólag a szerződésben meghatározott kutyával fedeztetheti 

a szukát. Amennyiben az említett fedezőkan képtelen a fedezésre, más kutyával nem 
lehet őt helyettesíteni a szuka tulajdonosának előzetes beleegyezése nélkül.  

 
VÉLETLEN FEDEZÉS 
 
7. Olyan esetben, ha egy kutya véletlenül fedezett egy szukát és az nem az előre 

megbeszélt kan volt, a fedezőkan tartójának, akinek felügyelete alatt állt a szuka, 
értesítenie és kártalanítania kell a szuka tulajdonosát minden, a véletlen fedezésből 
származó költségért.  

 Véletlen fedezés esetén tilos végrehajtani egy másik fedeztetést az eredetileg kijelölt 
fedezőkannal.  

 Ilyen esetekben a fedezőkan képviselője nem kérhet fedeztetési díjat.  
 
FEDEZTETÉSI IGAZOLÁS 
 
8. A fedezőkan tartója írásban nyilatkozik a fedeztetési igazolásáról, vagyis hogy a 

fedeztetés az előre kijelölt fedezőkannal történt. Aláírásával igazolja, hogy szemtanúja 
volt a fedeztetésnek.  

 Ha a törzskönyvet vezető szervezet, amelyiknél az almot regisztrálni fogják, külön 
dokumentumok használatát kéri, a szuka tulajdonosának feladata, hogy megszerezze, 
helyesen kitöltse azokat és kérje a fedezőkan képviselőjének aláírását.  

 
 A fedeztetési igazolásnak kötelezően az alábbi információkat kell tartalmaznia: 
  
 a) A fedezőkan neve és törzskönyvi regisztrációs száma. 
 b) A szuka neve és törzskönyvi regisztrációs száma. 
 c) A fedezőkan tartójának/tulajdonosának neve és címe. 

d) A fedeztetés idején a szuka tulajdonosának neve és címe és lehetőleg az 
időpont, amikor a kutyát vette. 

 e) A fedeztetés helye és időpontja. 
 f) A kan tulajdonosának és a szuka tartójának és tulajdonosának aláírása. 

g) Ha a törzskönyvet vezető szervezet, amelynél az alom regisztrálva lesz, kéri a 
fedezőkan törzskönyvének hiteles másolatát vagy kivonatát, akkor a fedezőkan 
tartójának térítésmentesen oda kell adnia ezeket a dokumentumokat a szuka 
tulajdonosának.  

 



 

 

FEDEZTETÉSI DÍJ FIZETÉSE 
 
9. A fedezőkan tulajdonosa elutasíthatja a fedeztetési igazolás aláírását az előre 

kialkudott fedeztetési díj kifizetése előtt. Biztosítékként azonban nem tarthatja vissza a 
szukát. 

 
10. Ha az előre kijelölt fedezőkan nem teljesíti a fedeztetést bármilyen ok miatt vagy ha a 

szuka kutya nem akarja a fedeztetést, ami által a fedeztetés nem valósul meg, a 
fedezőkan tulajdonosa jogosult a 3. pontban leírt díjakra, de nem tarthat igényt a 
fedeztetési díjra.  

 
11. Eltekintve az előre megállapított fedeztetési díjtól, a fedezőkan tulajdonosa nem 

formálhat jogot az alomra vonatkozóan a szuka tulajdonosa felé, különösen nincs joga 
kölyköt kapni az alomból.  

 Ha azonban létezik egy kölcsönös megegyezés arról, hogy a fedeztetési díj egy kölyök 
lesz, írásba kell foglalni a fedeztetés előtt. Az írásbeli megállapodásnak az alábbi 
pontokat kell tartalmaznia: 

 
 a. a dátumot, amikor a fedezőkan tulajdonosa kiválaszthatja a kölyköt. 

b. a dátumot, amikor a fedezőkan tulajdonosa megkapja a kiválasztott kiskutyát  
c. a dátumot, ameddig a fedezőkan tulajdonosának ki kell választania a 

kölyökkutyát (amely időpont után elveszti a választáshoz való jogát) 
d. a dátumot, ameddig fedezőkan tulajdonosának el kell vinnie a kiskutyát (amely 

időpont után ezt a jogát elveszti) 
 e. a szállítási költségekről szóló megállapodást  

f. speciális intézkedéseket halva született alom esetére, arra az esetre ha egyetlen 
élő kiskutya születik vagy ha kiválasztott kiskutya meghal, mielőtt a fedezőkan 
tulajdonosa megkapná.   

 
SIKERTELEN FEDEZTETÉS 
 
12. A helyesen végrehajtott fedeztetés után a fedezőkan teljesítette a kötelességét és ezért 

a tulajdonosa jogosult az előre kiszabott fedeztetési díjra. Ez nem szükségszerűen azt 
jelenti, hogy a szuka vemhes lesz. Ha a szuka nem lesz vemhes, a fedezőkan 
tulajdonosától függ, hogy felkínál-e ingyenes fedeztetést a következő tüzelésnél vagy 
visszatéríti a fedeztetési díj bizonyos százalékát. Egy ilyen megállapodást írásban 
rögzíteni kell és csatolni a fedeztetési szerződéshez, mielőtt a fedeztetés megtörténik. 

 Az ingyenes fedeztetés időkerete lejár a fedezőkan halálakor vagy tulajdonosa 
változása esetén illetve a szuka halálakor.  

 Ha bizonyítani lehet (sperma analízissel), hogy a fedezőkan terméketlen volt a 
fedeztetés időpontjában, a fedeztetési díjat vissza kell téríteni a szuka tulajdonosa 
részére.  

 
MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS 
 
13.  A kutyáknak természetes módszerrel kellene szaporodni tudniuk. Mesterséges 

megtermékenyítést csak olyan állatoknál szabad alkalmazni, melyek előtte természetes 
módon nem szaporodtak. A nemzeti kutyás egyesületek engedélyezhetnek kivételeket: a 



 

 

fajta egészségének javítása érdekében, vagy ha egy szuka javáról van szó, illetve ha a 
fajtán belüli genetikai állomány megőrzéséről vagy növeléséről van szó.  
 
A szuka mesterségesen megtermékenyítése esetén a fedezőkan spermáját levevő 

állatorvosnak kell adnia egy írásos igazolást annak a törzskönyvet vezető 
szervezetnek, amelynél az alom regisztrálásra kerül, hogy a friss vagy fagyasztott 
sperma valóban az előre kiválasztott fedezőkantól származik. Továbbá a fedezőkan 
tulajdonosának ill. tartójának térítésmentesen biztosítani kell a 8. pontban (a-g) 
felsorolt dokumentumokat a szuka tulajdonosának.    

 A sperma levételének és a megtermékenyítés végrehajtásának költségei a szuka 
tulajdonosát terhelik. A megtermékenyítést végrehajtó állatorvosnak igazolnia kell a 
törzskönyvet vezető szervezet felé, hogy a szukát mesterségesen termékenyítették meg 
az eredetileg kijelölt fedezőkan spermájával. Az igazolásnak tartalmaznia kell a 
megtermékenyítés helyét és dátumát is, a szuka nevét és törzskönyvi regisztrációs 
számát valamint a szuka tulajdonosának nevét és törzskönyvi számát.  

 A spermát biztosító fedezőkan tulajdonosának adnia kell egy aláírt fedeztetési 
igazolást a szuka tulajdonosának az állatorvos által kiadott igazolás mellé.  

 
TENYÉSZTÉSI JOGOK ÁTRUHÁZÁSA – BÉRLETI SZERZŐDÉS  
 
14. Előírás szerint a fedeztetés időpontjában a szuka tulajdonosát tekintik az alom 

tenyésztőjének.  
 A szuka vagy a fedezőkan tenyésztésre vonatkozó használni jogát át lehet átruházni 

egy harmadik félre szerződés által.  
 A tenyésztési jogok átruházását / bérleti szerződést kötelező írásban rögzíteni még a 

tenyésztés bekövetkezte előtt.   
 A tenyésztési jogokat átruházó írásos megállapodást jelenteni kell megfelelő időben az 

illetékes törzskönyvet vezető szervezetnek, és szükség esetén a fajtáért felelős fajta 
klubnak.  

 A bérleti szerződést mellékelni kell az alomregisztrációs kérelemhez, amelynek 
világosan körvonalaznia kell a két szerződő fél jogait és kötelességeit.  

 A szuka ideiglenes „bérlőjét” tekintik tulajdonosnak, jelen szabályok szerint, a fedezés 
időpontjától a leválasztásig.  

 
ALAPISMERETEK 
 
15. Azokat a kölyköket, - amelyek két azonos fajtájú fajtatiszta kutyától származnak, akik 

rendelkeznek FCI által elismert pedigrével és azokon semmilyen fenntartás és 
korlátozás nem szerepel a nemzeti kennel klub részéről, pl. nincs regisztrációs 

korlátozás, mely alapján a tenyésztés se lehetséges - fajtatiszta kutyáknak tekintik és 
ezért jogosultak FCI által elismert pedigrékre. 

Korlátozó jellegű bejegyzést csak a nemzeti kinológiai egyesület tehet, mely kibocsátotta azt. 

 Szabály szerint a kölyökkutyákat csak magánszemélyeknek lehet eladni, és az export 
törzskönyvet a tulajdonos nevére kell kiállítani. 

 
16. Az FCI által elismert törzskönyv egy a származást bizonyító igazolás, nem pedig a 

regisztrált kutya minőségét igazolja.  
 



 

 

AZ ALOM TÖRZSKÖNYVI REGISZTRÁCIÓJA 
 
17. Egyéb megállapodások hiányában a vemhes szuka új tulajdonosa automatikusan a 

születendő alom tenyésztője lesz.  
 
18. Minden FCI tagországban vagy szerződéses partneri országban tenyésztett és 

regisztrált kutyát állandó és hamisítás ellen biztosított azonosítóval látnak el, amely fel 
van tüntetve a pedigrén.  

 A szülőségi vizsgálatoknál nemzetközi Standard „markereket“ kell használni és az 
eredményeket a nemzeti kutyás egyesület regiszterébe kell bevezetni. A kutya 
azonosságát (chip vagy tetoválás) igazolni kell DNS vizsgálat esetén. 
 

Általában az almot annak az országnak a törzskönyvében regisztrálják, ahol a szuka 
tulajdonosának törvényes lakhelye van. Az alom az ő kennelnevét fogja viselni.  
 
Ha a kennelnév tulajdonosa bizonyos vagy bizonytalan időre egy másik FCI tagországba 
költözik, a kennelnév átvitelt időben igényelnie kell a kölykök születése előtt az új nemzeti 
kutyás egyesületnél, melynek aztán tájékoztatni kell erről az FCI-t. Az átírás után a kennelnév 
tulajdonosa kizárólag abban az országban tenyészthet, melybe áthelyezte a kennelnevét. 
 

Kivételek tehetők azokban az esetekben, ha a kutyák tenyésztője egy olyan országban lakik, 
amelyiknek nincs FCI által elismert törzskönyve. Ez a tenyésztő regisztrálhatja az almot egy 
olyan választott országban, mely FCI által elismert törzskönyveket vezet.  
 
A tenyésztőknek kötelező lejelenteni a kennelében született összes fajtatiszta almot 
törzskönyvbe való regisztrálásra. Az almoknál az összes kölyköt egyidejűleg és 
maradéktalanul kell lejelenteni; ez érvényes az összes kölyökre, melyek a bejegyzésre való 
jelentkezés időpontjáig születtek.  
 
A törzskönyvek valójában származási igazolások, amelyeket a származást bizonyító 
dokumentumként kell számon tartani.  Normál esetben a szukát csak egy kannal szabad 
fedeztetni. Eltérések esetén a nemzeti kennel klubok kötelesek, a tenyésztő költségére, DNS 
vizsgálatot végeztetni.  
 
TAGORSZÁGOK TENYÉSZTÉSI SZABÁLYAI 
 
19. A tagországok és szerződéses partnerek tenyésztési szabályzatai túlmehetnek 

követelményeikben az FCI szabályzatain, de nem kerülhetnek ellentmondásba az FCI 
Nemzetközi Tenyésztési Szabályzatával.  

 
BEFEJEZÉS 
 
20. Jelen szabályzat hatálytalanítja az 1934-es Monacói Nemzetközi Tenyésztési 

Szabályzatot. Értelmezési eltérések esetén a német szöveg az irányadó.  
 
● Jóváhagyta az FCI közgyűlés 1979. június 11-én és 12-én Bernben.  
A félkövér- és dőlt betűs részeket az FCI elnöksége hagyta jóvá 2013. februárjában 

Madridban. Azonnal hatályba lépnek.   


