
A Magyar Vizsla Klub Egyesület tenyésztési szabályzata

1. A tenyésztés módszere: 
Fajtatiszta tenyésztés

2. A tenyésztés célja:
 A tenyésztés célja,  hogy a küllem és munkastandardnak megfelelően fenntartsa és tökéletesítse a fajtát. 
Csak azok a rövidszőrű magyar vizslák tenyészhetők, amelyek megfelelnek a fajtastandardnak. Figyelembe 
kell venni a temperamentumot, küllemet, munkakészséget, egészséget. Csak a MVKE által regisztrált, 
egyedileg megjelölt, törzskönyvezett, (4 ősi soros zárt törzskönyvvel rendelkező) egyedekkel lehet 
tenyészteni, amelyek az MVKE tenyésztési szabályzatában foglaltaknak eleget tettek. Azok a kutyák 
amelyeknek szülei bármilyen okból nem teljesítették a tenyésztési szabályzat előírásait csak 
megkülönböztetett jelzésű törzskönyvet kaphatnak.

3. Tenyész minősítések:
Az egyesület tagjainak tulajdonában lévő, a tenyésztésbevétel szabályainak megfelelő rsz. magyar vizsla 
teljesítménye alapján tenyész minősítést kap, amely lehet: 

- III. osztály:  a tenyésztésbe vétel feltételeinek megfelel
- II. osztály: a tenyésztésbe vétel feltételeinek megfelel, ezen felül kiállítási vagy munka eredményei 

is vannak, de nem érte el egy ország küllem- vagy munka-championja címet.
- I. osztály: a tenyésztésbe vétel feltételeinek megfelel, ezen felül munkavizsgával rendelkezik (VMV,

ŐTV) és egy ország küllem- vagy munka-championja.
- Elit: a fentieken túl, küllem- vagy munka Interchampion cím tulajdonosa.

4. A Tenyésztői Tanács (TT): 
A tenyésztési szabályok betartására a TT felügyel, amely 3 tagból áll, vezetője a Tenyésztés Vezető (TV).

A TT feladata :
- az egyesület tenyésztéspolitikájának meghatározása
- a Tenyésztési Szabályzat betartatása, és javaslat tétel a Vezetőség felé, amennyiben erre szükség 

van
- az állomány egészségügyi mutatóinak folyamatos vizsgálata, szükség esetén új szűrővizsgálatok 

elrendelése a tenyészegyedek részére
- részvétel a tenyésztéshez szükséges vizsgák megrendezésében
-  tenyésztési engedélyek elbírálása, kiadása
- a szükséges alomellenőrzés, tenyészhelyellenőrzés, DNS vizsgálat végrehajtása
- tenyész minősítések kiadása, felülvizsgálata

A TT-ot az Elnök jelölésével a Közgyűlés választja meg.

A Tenyésztési Vezetőnek a vonatkozó rendeletben előírtak szerint, rendelkeznie kell: 
- felsőfokú szakirányú képesítés (állattenyésztő vagy állatorvos)
- a fajtában elismert tenyésztői múlt
- legalább 3 alomból 5 kiemelkedő egyed (Kiemelkedő teljesítménynek számít HCH, ICH, HMCH 

vagy Vízi-mezei illetve Mindenes verseny I. vagy II. díjas eredménye.)
- legalább 10 éves rsz. magyar vizslás múlt.

A TT tagjainak rendelkeznie kell:
- lehetőleg szakirányú képesítés
- legalább 3 alomból 5 kiemelkedő egyed (Kiemelkedő teljesítménynek számít HCH, ICH, HMCH 

vagy Vízi-mezei illetve Mindenes verseny I. vagy II. díjas eredménye.)
- legalább 10 éves rsz. magyar vizslás múlt

5. A tenyésztésbe vétel feltételei:



A tenyésztésbevételhez szükséges eredmények:
- Tenyészszemle (küllembírálat): tenyészthető minősítés
- Tenyészvizsga (Alapvizsga): megfelelt minősítés. Az ennél magasabb szintű munkavizsgán (VAV, 

VMV, ŐTV) szerzett megfelelt minősítés illetve díjban végzés mentesíti a vizslát az Alapvizsga 
kötelezettsége alól.

- Csípőízületi diszplázia szűrés: A (mentes), B (majdnem mentes) vagy C (enyhe) eredmény.  
Javasoljuk, hogy a C (enyhe) minősítésű egyedekhez A (mentes) minősítésű párt válasszanak 
tenyésztőink.

- Az állatorvosok az FCI szabályzatának megfelelően az A, B, C... jelölést alkalmazzák az értékelés 
során. Az Egyesület elfogadja a Kisállat Ortopédiai Bizottság által kijelölt szűrő állomások eredmé-
nyeit. Továbbá elfogadja azon állatorvosok vizsgálati eredményeit is, akik hivatalos, szabályos bírá-
lati lapot adnak ki és archiválják a röntgenfelvételeket.

A tenyésztési engedély kiadásának feltételei: 
A tulajdonos vállalja a tenyészállat és szaporulatának szakszerű elhelyezését, ellátását, a szükséges 
állatorvosi kezelés, és a törzskönyvezés ill. Regisztráció költségeit. A tulajdonos köteles az összes 
tenyésztéshez és törzskönyvezéshez szükséges dokumentum, eredmény fénymásolatát elküldeni a MVKE 
tenyésztési vezetőjének a kölykök chippjének beültetése után. Ezek a fedeztetési jegyzőkönyv, az 
alombejelentő, az egyedi megjelölés (Mikrochip) beültetési nyomtatvány, az alomellenőrzési jegyzőkönyv, a 
szülők származási lapja és a tenyésztéshez szükséges eredmények valamint a törzskönyvek befizetésének 
igazolása és érvényes tagkártya másolata más egyesületi tagság esetén.  A TV elbírálja a kérelmet és megadja
vagy elutasítja a tenyésztési engedélyt.

A fedeztetés feltételei:
A fedeztetés előtt a tenyészállatok tulajdonosai kötelesek meggyőződni arról, hogy a tenyésztési 
szabályzatban rögzített feltételeknek a hozzá párosított egyed megfelel-e. A fedeztetési jegyet a szuka 
tulajdonosának a kan származási lapjának másolatával (mindkét oldalán aláírva) kézhez kell kapnia. A 
fedeztetési díj összegéről és a fizetési módjáról ajánlott a fedeztetés előtt írásban megállapodni. A fedeztetési 
igazoláshoz és az alombejelentőhöz csatolni kell mindkét kutyának a tenyésztésbe vételéhez szükséges 
dokumentációk másolatát és a szülők fontosabb eredményeit. Amennyiben a tenyésztő valamilyen okból a 
tenyésztési szabályzat egy - vagy több pontját nem tudja teljesíteni, lehetőség van rá, hogy egyéni elbírálás 
alapján, de mindig a fedeztetés megtörténte előtt, kérelmet nyújtson be a MVKE Tenyésztői Tanácshoz 
felmentésért. Felmentést csak jól megalapozott szakmai indok alapján kérhet a tenyésztő. A fedeztetés után 
benyújtott kérelem nem vehető figyelembe.

A fedeztetés módjai:
A fedeztetés lehet természetes vagy mesterséges -  hűtött vagy mélyhűtött spermával. Mesterséges 
termékenyítésnél a termékenyítést végző állatorvos/ok dokumentációját kell az
alombejelentőhöz csatolni. Szoros rokontenyésztés (teljes testvér, szülővel való párosítás) csak a TT előzetes 
engedélye után kerülhet elfogadásra. Külföldi fedeztetés /sperma használatakor az adott ország tenyésztési 
szabályzata alkalmazandó. Importálás esetén, ha a kutya a származási országában már teljesítette a 
tenyésztésbe vétel feltételeit
(küllemi és vadászmunka vizsga, HD) ezeket elismerve részt vehet a hazai tenyésztésben is.
Az MVKE tenyésztési szabályzata az FCI általános tenyésztési szabályzatán alapszik és annak minden 
pontjában megfelel.

A tenyész szukákra vonatkozó szabályok:
- a tenyésztésbe vétel alsó korhatára 18 hónapos kor, felső korhatára 8 éves kor
- egy tenyészszuka életében maximum 6 almot nevelhet
- egy szukától 2 naptári év alatt maximum 3 alom hozható le, de 2 egymást követő alom után egy 

tüzelést ki kell hagyni
- 8 évnél idősebb szukák esetében van lehetőség kérelemmel élni az MVKE TT felé abban az esetben, 

ha a szuka addigi életteljesítménye nem érte el a 6 almot. A kérelmet mindig a szuka fedeztetése előtt
kell beadni.

A tenyész kanokra vonatkozó szabályok:
A kanok tenyésztésbe állíthatóak a tenyésztéshez szükséges eredmények megszerzése után amint betöltötték 



a 18 hónapos kort és korlátlan ideig tenyésztésben tarthatóak. A kan tulajdonosok ugyanúgy felelősek a 
szabályok betartásáért. A kan tulajdonosnak tartózkodnia kell a fedeztetéstől, ha kételyei vannak a leendő 
tenyésztő szándékait és lehetőségeit illetően, illetve ha a szuka kondíciója (egészségi állapota), körülményei 
nem megfelelőek a kölykök felneveléséhez. A kantulajdonosnak tanácsokat és segítséget kell adni (ha 
szükséges), különösen kezdő tenyésztő számára.
Egy személy egy kennelében egy naptári évben legfeljebb 9 alom regisztrálható.

A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási mód:
A rövidszőrű magyar vizsla tartása meg kell feleljen az általános állatvédelmi törvényeknek és ezen túl olyan
kell legyen, amely ennek a rövidszőrű, érzékeny, nagy mozgásigényű fajtának megfelel. A genotípusban 
hordozott vadásztulajdonságok felszínre kerülése érdekében - amennyiben a tulajdonos lehetőségei 
megengedik - az egyedek részére a vadászat lehetőségét biztosítani kell. Rövidszőrű fajtáról lévén szó, hideg 
időszakban megfelelően szigetelt kutyaházat, szigetelt vagy fűtött mellékhelységet vagy lakásunk egy részét 
kell biztosítani a vizsla részére. A megfelelő elhelyezésen túl nagy gondot kell fordítani a táplálására. A 
túletetés és az ezzel együtt járó elhízás nem kívánatos, a vizsla egészségére káros. Ugyanez vonatkozik a 
nem elegendő mennyiségű táplálásra is. Az általánosan is ismert táplálási alapelveken túl kifejezetten ügyelni
kell a növendék vizslák táplálására, hiszen a gyors növekedés miatt vigyázni kell a fehérjék, zsírok, 
szénhidrátok bevitelének arányaira, illetve a vitaminok és ásványi anyagok mennyiségére. A 
versenyidőszakban, vadászati idény alatt valamint a hideg időszakban szintén fokozott figyelmet kell 
fordítani a táplálásra, az optimális kondíció elérése érdekében. Ugyanezen elvek betartása a tenyészegyedek 
esetén is fontos, szukák esetén különös tekintettel a vemhesség, szoptatás  időszakára, míg kanok esetén a 
fedeztetési időszakra, ill az esetleges spermalevétel időszakára. A tagok nem tenyészthetnek, ha nincs elég 
idejük, megfelelő helyük és lehetőségük a kölykök és az anyakutya tartására és felnevelésére. A tagok nem 
tenyészthetnek,  ha nem bizonyosodnak meg arról, hogy képesek-e a kölyköket addig tartani, amíg megfelelő
gazdát találnak nekik. A klubnak joga van a tenyésztőt és az almot bármikor ellenőrizni.

A kölykök eladása:
A kölyköket 8 hetes koruktól lehet eladni, addig a tenyésztőnél kell maradjanak. A tenyésztő csak akkor 
adhatja el a kölyköket, ha azok legjobb tudomása szerint teljesen egészségesek. Azokat a kölyköket, amelyek
bármely szempontból nem teljesen egészségesek, vagy láthatóan nem felelnek meg a fajtastandardnak, csak 
akkor lehet átadni az új tulajdonosnak, ha a tenyésztő teljes körűen, írásban tájékoztatja a leendő tulajdonost 
a kölyök hibáiról és ennek várható következményeiről. A tenyésztőnek joga van ahhoz, hogy a tenyésztési 
szempontból nem teljes értékűnek ítélt kölyöknek csak regisztrációs lapot váltson ki. A tenyésztő nem adhat 
el kutyát, ha tud róla, hogy a kölykök laboratóriumba, állatkereskedésekbe, verseny díjazására, vagy 
kereskedőhöz kerülnek. Kereskedő az a személy, aki rendszeresen vásárol kölyköket azért, hogy profit 
reményében továbbadja őket. Az a követendő, ha a kölyköket a tenyésztő közvetlenül az új tulajdonosnak 
adja el, miután megbizonyosodott róla, hogy az új tulajdonos körülményei megfelelőek egy rsz. magyar 
vizsla felneveléséhez és tartásához. Vizsgálandó az állatszeretet, az idő, az anyagi lehetőségek, tartási 
körülmények, mozgatási lehetőségek. A tenyésztő legyen biztos benne, hogy az új tulajdonos megfelelően 
informálva van a fajta tulajdonságairól és szükségleteiről, és segítse ezek megszerzését. A tenyésztő nem 
adhat el kölyköket olyan esetben sem, ha harmadik személynek veszik, annak tudta nélkül.

Bármely tag, aki megszegi a fenti tenyésztési szabályokat, valamint az állatvédelmi szabályokat, 
felelősségre vonható.


