
MAGYARORSZÁGI USZKÁRBARÁTOK TÁRSASÁGÁNAK 
Tenyésztési Szabályzata 

 
 
A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága (továbbiakban – Társaság vagy MUT) igazodva az FCI vonatkozó 
szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit, figyelemmel a magyarországi 
állomány alakulására, alapul véve az aktuális standard előírásait, megalkotta az alábbi Tenyésztési Szabályzatot 
(a továbbiakban – Szabályzat). 
 
1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyre-, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, akik/amelyek Magyarországon uszkár fajtájú kutyát tartanak vagy tenyésztenek, 
függetlenül attól, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) melyik 
szervezeti egységénél, vagy szerződött partnerénél, jogi személy tagjánál van tagsági jogviszonyuk. A jelen 
Szabályzat szempontjából egyaránt a fajta tenyésztésével foglalkozónak minősül az adott párosításban 
résztvevő szuka és kan tulajdonosa(i). 
 
2.Tenyésztésbe vonni Társaságunk keretein belül FCI és szerződött partnerországai által elismert származással 
rendelkező egyedet lehet. A magyar tulajdonú uszkár természetesen ez esetben is megköveteli, hogy teljesítse a 
Társaság által megkövetelt tenyésztési feltételeket. A külföldi tenyészpartnernél is kívánalom, hogy az FCI 
standardleírása által előírt küllemmel és temperamentummal rendelkezzék, illetve minden funkcionális 
egészségügyi követelménynek tegyen eleget. 
 
3. Az FCI Tenyésztési Szabályzata alapján egy kutya akkor mentes örökletes betegségtől, ha egészségesen 
örökíti a fajta jellemzőit, típusát és tipikus temperamentumát anélkül, hogy bármilyen lényeges örökletes 
hiányosságot mutatna, amely gyengítené az utódok funkcionális egészségét. A tenyésztés során mellőzni kell 
minden olyan jellegű túlzást, amely a kutyák funkcionális egészségének károsodását okozhatja. 
 
4. Csak funkcionálisan egészséges kutyák tenyészthetők. A tenyésztő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa 
tenyésztésbe vont kutya a viselkedési és a testi adottságainál fogva alkalmas a tenyésztésbe vételre. A 
tenyésztőnek - betartva mindenkor hatályos állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit - jó körülményeket kell 
biztosítania a tenyészegyedek részére, ami megfelel a fizikai és szociális igényeiknek és az utódok fejlődésének, 
szocializálódásának. 
 
5. A FAJTA STANDARD-je 
 

FCI - Standard No. 172. (2015. 01. 23.) 
 

Származás: Franciaország 
 

Eredeti érvényes standard kiadásának kelte: 2014. 11. 03. 
 

Alkalmazás: Társasági kutya 
 

FCI besorolás: IX. fajtacsoport -Társasági és törpe kutyák, munkavizsga nélkül, 2. szekció, Uszkár 
 
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 

A francia „caniche" (uszkár) szó eredetét tekintve a szintén francia „cane" szóra vezethető vissza, ami nőstény 
kacsát jelent. Más országokban a fajta neve vízben való pancsolással kapcsolatos. Eredetileg a fajtát vízi 
vadászatra használták. A Barbet leszármazottja, melynek számos tulajdonságát megőrizte. 1743-ban a „caniche" 
franciául nőstény barbetet jelent. Ezt követően a Barbet és a Caniche (uszkár) fokozatosan különvált. A 
tenyésztők kitartó munkával hozták létre az eredeti egyöntetű színű egyedeket. Barátságos, játékos, hűséges 
természetéből fakadóan az Uszkár nagyon népszerű társasági kutyává vált, a négy méret és a különböző 
színeknek köszönhetően, mindenki megtalálhatja a neki leginkább tetszőt. 
 
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS  
 

Közepes méretű kutya, jellegzetes szőrzettel, mely lehet göndör vagy zsinóros. Megjelenését tekintve egy 
intelligens, fürge és élénk kutya, harmonikus testfelépítéssel, elegancia és büszkeség benyomását keltve. 
 
FONTOS ARÁNYOK 
  

- A fang hossza kb. 9/10-e az agykoponyának,   
- A testhossz (scapular ischial) kissé meghaladja a marmagasságot, 
- A marmagasság megegyezik a far magasságával, 
- A könyöknél mért magasság 5/9-e a marmagasságnak. 
 
 



 
MAGATARTÁS / JELLEM  
 

Hűségéről, tanulékonyságáról és képezhetőségéről híres, mely különösen kellemes társassági kutyává teszi. 
 
FEJ 
 

Előkelő, egyenes vonalú, a testtel arányos. Jól cizellált kell legyen, nem lehet erős, de túlságosan finom sem. 
 
KOPONYARÉSZ 
 

Agykoponya: Szélessége fele a fej hosszának. Az egész koponya felülről nézve oválisnak látszik, oldalnézetből 
enyhén domború. A koponya és a fang határoló vonalai enyhén széttartók. 
 
 

Szemöldökív: Mérsékelten hangsúlyozott, hosszú szőrzettel fedett. Homlokbarázda: A szemek között széles, a 
hangsúlyos tarkó felé keskenyedik (a törpeuszkárnál a tarkó lehet kevésbé hangsúlyos). 
 

Stop: Enyhén hangsúlyos, de soha nem hiányozhat. 
 
ARCORRI RÉSZ 
 

Orrtükör: Fejlett, függőleges, tág orrlyukakkal. A fekete, fehér és ezüst egyedeknél fekete, a barna egyedeknél 
barna. A fawn egyedeknél barna vagy fekete, függően a fawn szín intenzitásától. A világos fawn egyedeknél az 
orrnak olyan sötétnek kell lennie, amennyire csak lehet. 
 

Fang: A felső vonal tökéletesen egyenes, hossza kb. 9/10-e az agykoponyának. Az alsó állkapcsok szinte 
párhuzamosak. A fang erőteljes. Az alsó vonalat az alsó állkapocs határozza meg és nem a felső ajkak. 
 
 

Ajkak: Mérsékelten fejlett, meglehetősen feszes, közepesen vastag, a felső ajkak túlfedés nélkül fekszenek az 
alsó ajkakon. A fekete, fehér és ezüst egyedeknél fekete, a barna egyedeknél barna. A fawn egyedeknél az ajkak 
többé-kevésbé sötétbarnák vagy feketék. A szájzug nem lehet hangsúlyos. 
 
  

Állkapocs / fogak: Teljes ollós harapás, erőteljes fogakkal.  
 
 

Pofák: Nem feltűnő, a pofacsont határozza meg. A szem alatti tájék finom metszésű és alig kitöltött. A járom ívek 
alig hangsúlyozottak. 
 
 

Szemek: Tüzes tekintetű, a stop magasságában elhelyezkedő, enyhén ferde metszésű. Mandulavágású. Fekete, 
vagy sötét barna. A barna uszkár szeme lehet sötét borostyán színű. 
 
 

Szemhéjak: A fekete, fehér és ezüst egyedeknél fekete, a barna egyedeknél barna. A fawn egyedeknél olyan 
sötétnek kell lennie, amennyire csak lehet. 
 
 

Fülek: Meglehetősen hosszúak, a pofák mellett simulnak, az orr tetejétől a külső szemzugon áthaladó vonal 
meghosszabbításában helyezkednek el, laposak, a fül tűzésénél szélesebbek, a fülvégek lekerekítettek, nagyon 
hosszú hullámos szőrrel borítottak. A fülbőr elér a szájzugig - vagy ideálisan azon túlér -, amikor előre van húzva. 
 
NYAK 
 

Erős, a nyakszirttől enyhén ívelt, közepesen hosszú, jó arányú. A fejet magasan és büszkén tartja. Lebernyeg 
nélküli, keresztmetszete ovális. Hossza kicsit kevesebb a fej hosszánál. 
 
TÖRZS 
 

Arányos. A testhossz kissé meghaladja a marmagasságot.  
 

 

Mar: Mérsékelten fejlett.  
 

 

Hát: Rövid. Harmonikus és feszes felső vonal. A marmagasság megegyezik a far magasságával.  
 

 

Ágyék: Feszes és izmos.  
 

Far: Kerek, de nem csapott.  
 

Előmell: A szegycsont enyhén kiugró és elég magasan elhelyezkedő.  
 

Mellkas: Könyökig ér, szélessége 2/3-a a mellkas mélységnek. Óriás uszkár esetén a vállak mögött mért mellkas-
kerület legalább 10 cm-rel haladja meg a marmagasságot. Keresztmetszete ovális, a hát tájékán széles. 
  

Has és lányék: Felhúzott, de nem túlzottan. 
 
FAROK 
 

Elég magasan, az ágyék táján tűzött (ideálisan „9 óra 10 percnél" tartja a felső vonalhoz képest). 
 



VÉGTAGOK  
 

MELLSŐ VÉGTAGOK: Teljesen egyenesek és párhuzamosak, jól izmoltak, erős csontozattal. A könyöknél mért 
magasság kicsit több mint fele a marmagasságnak.  
 

Vállak: Ferdén illesztettek, jól izmoltak. A lapocka a felkarral kb. 110°-os szöget alkot.  
 

Felkar: A felkar hossza megegyezik a lapocka hosszával.  
 

Mellső lábtő: A felkar folytatása.  
 

Mellső lábközép: Erős, oldalnézetből csaknem egyenes.  
 

Mellső mancsok: Eléggé kicsik, zártak, kissé oválisak. Az ujjak jól íveltek és szorosan illeszkedők. A talppárnák 
kemények és vastagok. A körmök a fekete és ezüst egyedeknél feketék. A barna egyedeknél feketék vagy 
barnák. A fehér egyedeknél a szaru színtől a feketéig bármilyen árnyalat elfogadható. A fawn egyedeknél feketék 
vagy barnák, a szőrzet színe szerint, olyan sötét, amennyire lehet.  
 

HÁTSÓ VÉGTAGOK: Hátulról nézve párhuzamosak, fejlett, jól tapintható izomzattal. A csánkizület aránylag jól 
szögelt, a csípő-combcsont, a sípcsont-combcsont és sípcsont-lábtő szögelései hangsúlyosak.  
 

Comb: Jól izmolt, erőteljes.  
 

Hátsó lábközép: Meglehetősen rövid és egyenes. Az uszkár farkaskörmök nélkül születik.  
 

Hátsó mancsok: Ld. Mellső mancsok. 
 
MOZGÁS 
 

Az uszkár járásmódja könnyed, rugalmas. 
 
BŐR 
 

Rugalmas, nem megereszkedett, jól pigmentált. A fekete, barna, ezüst vagy fawn uszkár pigmentációja a szőr 
színéhez igazodik. A fehér uszkárok esetén ezüstszürke szín a kívánatos. 
 
SZŐRZET 
 

SZŐR 
  

Göndör szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, göndör, rugalmas, tapintásnak ellenálló. Sűrű, egyenletes 
hosszúságú fürtöket alkot.  
 

Zsinóros szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, dús, jellegzetes zsinórokat alkot, melyek legalább 20 cm-
esek. 
 
SZÍN 
 

Egyöntetű szín: fekete, fehér, barna, ezüst vagy fawn.  
 

Barna: Meglehetősen sötét, egyenletes és meleg szín. A bézs vagy annak világosabb árnyalatai nem 
elfogadottak.  
 

Ezüst: Egyenletes, sötét tónusú kell legyen, nem lehet feketés vagy fehér árnyalatú.  
 

Fawn: Egyenletes szín. A halvány őzbarnától (fawn) a vörösesbarnáig (red fawn) terjedhet, lehet akár 
narancsosbarna (apricot). A szemhéj, az orr, az ajkak, a fogíny, a szájpadlás, a természetes nyílások, a 
herezacskó és a talppárnák jól pigmentáltak. A világos őzbarna (fawn) egyedeknél minden pigmentációnak olyan 
sötétnek kell lennie, amennyire csak lehet. 
 
MÉRET  
 

Az ivari dimorfizmusnak tisztán láthatónak kell lennie az összes variációnál.  
 

Óriásuszkár: 45 – 60 cm, +2 cm toleranciával.  
Az óriásuszkár felnagyított és fejlettebb mása a középuszkárnak, ugyanolyan jellemzőkkel. 
 

Középuszkár: 35 – 45 cm.  
 

Törpeuszkár: 28 – 35 cm.  
A törpeuszkár megjelenésében egy kicsinyített középuszkár, lehetőség szerint az arányokat megtartva, minden 
törpejelleg nélkül.  
 

Toy uszkár: 24 – 28 cm (az ideális nagyság 25 cm), -1 cm toleranciával.  
A toy uszkár megtartja a törpeuszkár megjelenését és az általános arányokat a standard valamennyi pontjának 
eleget téve. Minden törpejelleg kizárt, esetleg a tarkóbúb lehet kevésbé hangsúlyos.  



 
HIBÁK 
 

A fentiektől való bármilyen eltérés hibának tekintendő, és a hiba súlyosságának megfelelően kell értékelni, legyen 
pontosan arányos az eltérés fokával és a kutya egészségére való hatásával. 
 
SÚLYOS HIBÁK 
 

• Túl nagy vagy mélyen ülő, nem elég sötét szemek. 
• Túl rövid fülek (nem éri el a szájzugot). 
• Túl keskeny pofa, hegyes orr. 
• Nem egyenes orrhát (kosorr). 
• Laza hát. 
• Túl alacsonyan tűzött farok, hátra kunkorodó farok. 
• Csapott far. 
• Túl egyenes szögelésű hátsó végtagok, vagy túlszögelt végtagok. 
• Levegős vagy nyújtott mozgás. 
• Ritka, puha vagy durva szőrzet. 
• Nem meghatározható vagy nem egyenletes szín. 
• Részlegesen pigmentálatlan orr. 
• 2 P2 fog hiánya. 
 
KIZÁRÓ HIBÁK 
 

• Agresszivitás vagy túlzott félénkség. 
• Bármely egyed, amely testi vagy viselkedésbeli rendellenességet mutat kizárandó. 
• Jellegtelenség, különösképpen a nem elég típusos fej, nevezetesen utal egy másik fajtával való keveredésre. 
• 62 cm-nél nagyobb és 23 cm-nél kisebb magasság. 
• Természetszerűen túl rövid farok, vagy farok hiánya. 
• Farkasköröm, vagy annak nyomai a hátsó végtagokon. 
• Bármi, ami törpe jelleget mutat: almafej, tarkóbúb hiánya, túl hangsúlyos stop, kidülledő szemek, túl rövid pofa, 
rövid állkapocs, csapott áll. 
• Homlokbarázda teljes hiánya. 
• Túl könnyű csontozat a toyoknál. 
• Teljesen görbülő farok. 
• Nem egyszínű szőrzet. 
• Az összes fehér jegy a testen és/vagy a lábon minden egyednél, ami nem fehér színű. 
• Teljesen pigmentálatlan orr. 
• Előre- vagy hátraharapás. 
• Minden fogpozíció, ami meg tudja sérteni a kutyát (például: rosszul elhelyezkedő szemfog, ami érinti a 
szájpadlást). 
• 1 metszőfog, 1 szemfog vagy 1 tépőfog (P4 felső állkapocsban, M1 alsó állkapocsban) hiánya. 
• Egy P3 vagy P4 hiánya. 
• Három vagy több P fog hiánya (kivéve P1). 
 

Megjegyzések: 
 

• A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkeznie, melyek a herezacskóban helyezkednek el.  
 

• Tenyésztésbe csak egészséges és tenyésztésre engedélyezett kutyák vonhatók be. 
 
6. TENYÉSZTÉSI ENGEDÉLY 
 

Az uszkár egyedeket tenyésztésbe vonni tenyészszemlén, FCI bíró által kiadott tenyésztési minősítés 
(tenyésztésbevételi engedély) alapján lehet. Jelen Szabályzat hatálybalépését megelőzően szerzett tenyésztési 
minősítéseket a Társaság elfogadja. 
 
7. TENYÉSZTÉSBŐL KIZÁRÓ OKOK 
 

Nem lehet tenyészteni kutyákat a standardban felsorolt, kizárásra okot adó hibákkal. 
 
8. A TENYÉSZTÉSBEVONÁS ALSÓ- ÉS FELSŐ KORHATÁRA 
 

8.1. A toy, törpe, közép és óriás méretű szuka egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 18 hónap. Felső 
korhatára annak a naptári évnek a december 31. napja, amely évben a szuka a 8. életévét betölti. 
 

8.2. A toy, törpe és közép méret a kan egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 12 hónap. Felső 
korhatára annak a naptári évnek a december 31. napja, amely évben a kan a 12. életévét betölti. 
 



 
8.3. Az óriás méretű kan egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 18 hónap. Felső korhatára annak a 
naptári évnek a december 31. napja, amely évben a kan a 10. életévét betölti. 
 

A tenyésztési korhatárra vonatkozó szabálytól való eltérést a Társaság elnöke indokolt esetben engedélyezheti. 
 
9. A TENYÉSZTÉSBEVÉTEL GYAKORISÁGA  
 

A szuka egyedek a 8. pontban írt előírásokat betartva naptári évenként egyszer vonhatók tenyésztésbe. A jelen 
Szabályzat szempontjából a szuka kutya akkor tekinthető tenyésztésbe vontnak, ha tőle legalább 1 utód 
született, függetlenül attól, hogy élve vagy halva születés történt, továbbá, ha a vemhesség harmincadik napját 
követően természetes vagy művi vetélés következett be. 
 
10. ROKONTENYÉSZTÉS  
 

Szoros rokonpárosítás (anya fiával, apa lányával, valamint teljes testvérek egymás közötti párosítása) csak 
írásbeli kérelemre, a Társaság elnökének előzetes engedélye alapján lehetséges. 
Engedély csak szakmai indokok alapján adható, elsősorban olyan tenyésztőknek, akik legalább 5 éves 
feddhetetlen tenyésztői múlttal, kiemelkedő szakmai eredményekkel rendelkeznek és az egyedi engedélyben 
esetlegesen meghatározásra kerülő korlátozások és körülmények jövőbeni betartása részükről biztosítottnak 
látszik. 
 
11. SZINKEVERÉS  
 

A standardban felsoroltaktól eltérő szín-összeállítású egyedek (pl. creme, blue, grafit, chocolat and tan, 
kasztanyetta, stb.) tenyésztésbe nem vonhatók. 
 

A Társaság az azonos színű egyedek párosítását támogatja. Különböző színű egyedek párosítása a Társaság 
elnökének engedélye alapján lehetséges. 
 
12. CSONKOLÁS TILALMA  
 

Figyelemmel az állatvédelmi előírásokra és igazodva a nemzetközi gyakorlathoz a jelen Szabályzat hatályba 
lépésének napjától Magyarországon uszkár fajtájú egyedek mindenfajta csonkolása tilos (farok, mellső végtag 
ötödik ujja, stb.)! 
 
13. A Társaság kifejezett hangsúlyt fektet az örökletes betegségek kiszűrésére és ennek érdekében az alábbi 
egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzését javasolja: 
 

• toy uszkárok esetébent: Patella Luxatio, prcd típusú PRA (genetikai vizsgálat), 
 

• törpe uszkárok esetében: Patella Luxatio, prcd típusú PRA (genetikai vizsgálat), 
 

• közép uszkárok esetében: Patella Luxatio, prcd típusú PRA (genetikai vizsgálat), 
 

• óriás uszkárok esetében: Progresszív Retina Athrophia (PRA), csípőízületi diszplázia (továbbiakban HD). 
 

A Társaság az ortopédiai vizsgálatokat végző állatorvosok körét nem korlátozza. Genetikai szűrővizsgálati 
eredményeket az OptiGen, Laboklin, Dajbych és a Genomia laboratóriumoktól fogad el. 
 

OptiGen, USA, New York www.optigen.com 
Laboklin, Németország  www.laboklin.de 
Dajbych, Szlovákia  www.prcdtest.com/hu/ 
Genomia, Csehország  www.genomia.cz/en/ 
 

13.a. Patella Luxatio - térdkalács ficam (toy, törpe, közép uszkár) fokozatainak megnevezése, az egyes egyedek 
térdeit egy-egy számmal jelölve, a kettőt szokásosan perjellel elválasztva történik. 
A normál és a kívánatos állapot a Patella Luxatio-tól való mentesség, amelyet Grade 0-val szokás jelölni.  
Meglévő térdkalácsficam fokozatatinak mejelölése Grade l., Grade II, Grade III és Grade IV. A fokozatnak 
jelentősége a prémium származási lap kiadásánál van. 
 

A szűrővizsgálatot 12 hónapos kor után kell elvégeztetni. 
 

13.b. HD - csípőízületi diszplázia (óriás uszkár): a combcsont csípő ízületi vápába való szabályos 
illeszkedésének fokát méri, kialakulása genetikailag multifaktoriális és nagyban függhet a kutya tartásától 
(mozgás, takarmányozás) is. Különös jelentősége a fizikai terhelésnek kitett egyedeknél van elsősorban, illetve a 
méretváltozatok testtömegének emelkedésével arányosan nő a mentes vagy azt minél jobban közelítő állapot 
hangsúlyozottsága. Elvégeztetése elsősorban óriás uszkároknál javasolt, azonban ajánlott a közép és hasznos 
az ennél kisebb méretváltozatok egyedeinél is vizsgáltatni. A fokozatoknak jelentősége a prémium származási 
lap kiadásánál van.  
 

 



 
Minősítése: 
 

- mentes ("A") 
- enyhe ("B") 
- közepes ("C") 
- súlyos ("D") 
- igen súlyos ("E") fokozat. 
 

A szűrővizsgálatot 12 hónapos kor után kell elvégeztetni. 
 

Import kutyák esetében is a fenti előírások érvényesek, de ha az eb rendelkezik Patella Luxatio és HD állatorvosi 
szűrővizsgálattal, azt a Társaság elfogadja. 
 

13.c. PRA betegségek (Progresszív Retina Atrophia - progresszív retinasorvadás): 
 

Autoszomális recesszíven öröklődő genetikai betegség. Uszkár fajtánál a toy, törpe és a közép változatoknál a 
prcd típusú PRA betegség, míg az óriás méretváltozatnál egyszerű PRA betegség előfordulásáról beszélünk. 
A prcd típusú PRA betegségért felelős gén helyek meghatározása napjainkban nagy biztonsággal megtörtént, 
ezáltal a betegség laboratóriumi körülmények közt jól szűrhető, amellyel életkortól függetlenül élethosszig 
érvényesen megállapítható a kutya prcd PRA státusa. 
, 

Ezek: 
 

- mentes; 
 

a kutya genetikailag mentes a betegségtől, sem megjelenni sem utódaira átadni nem tudja. 
 

- hordozó; 
 

a kutya egy egészséges és egy terhelt génnel rendelkezik, ilyenkor az egészséges gén működik, ami garantálja, 
hogy adott egyed esetében minden esetben teljes értékű a látás, a betegség hordozó mivolta csak genetikai 
vizsgálattal állapítható meg és jelentősége csak a tenyésztésbe vételnél van. 
 

- beteg; 
 

mindkét szülőtől terhelt gén öröklése esetén a kutyán idővel meg fog jelenni a genetikailag kódolt betegség, azaz 
látását fokozatosan és visszafordíthatatlanul 4 éves kora után elveszíti. 
 

Beteg utód létrehozása napjainkban már elkerülhető, így a minimális törzskönyvezési feltételek közt szerepel, 
hogy alomvállalás esetén legalább az egyik szülő genetikailag igazoltan mentes kell hogy legyen a prcd PRA 
betegségtől. Mivel óriásuszkár esetén nem áll rendelkezésre megbízható genetikai teszt a betegségre, ezért az 
óriás méretváltozatnál a tenyésztésbe vétel feltétele a 12 hónapos kor után évente elvégeztetett fizikális 
vizsgálat. 

 
TENYÉSZSZEMLE ÉS KONFIRMÁCIÓS SZABÁLYZAT 

 
14. Jelen Szabályzat 1. és 2. pontjában írt területi és személyi hatálya alá tartozók által tenyésztett utód-egyedek, 
amennyiben tenyésztésük az FCI és a MEOESZ vonatkozó szabályzataiban, valamint a jelen Szabályzatban leírt 
előírásoknak megfelelően történt, FCI-MEOESZ származási lap kiváltására jogosultak. 
 
15. A származási lap a törzskönyvről kiállított hiteles másolat, annak tartalma a törzskönyv tartalmával 
kiállításakor megegyezik, de tartalmazza a kiállító aláírását és a kiállítás dátumát is. A származási lap a 
törzskönyvi adatok közül a felmenők eredményeit annyiban nem tartalmazza teljeskörűen, hogy nagyszülőktől 
kezdődően a feljegyezhető eredmények mennyisége a rendelkezésre álló hely függvénye. 
 
16. A SZÁRMAZÁSI LAP FAJTÁI 
 

16.a. STANDARD SZÁRMAZÁSI LAP 
 

Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges 
részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette legalább egy, a 
fajtára megbízással bíró fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe vételhez minimumként meghatározott 
feltételt vagy feltételrendszert. 
 

A MUT feltételei a standard származási lap kiadására való javaslattételhez a MEOESZ felé: 
 

- mindkét szülő részéről a MEOESZ keretein belül rendezett tenyészszemlén való eredményes, azaz 
"Tenyészthető" minősítéssel való szereplés; 

- a toy, törpe és közép méretváltozatoknál legalább a szülőpár egyik tagja rendelkezzen genetikai igazolással 
prcd típusú PRA betegségtől való mentességre; óriás méretváltozatnál legalább évente elvégeztetett 
fizikálisan mentes igazolások megléte. 

 



A tenyészthető minősítést igazoló bírálati lap másolatát, valamint a toy, törpe, közép méretváltozatban legalább 
az egyik szülő prcd-PRA betegségtől való mentességének genetikailag, illetve óriás méretváltozatnál mindkét 
szülő fizikálisan tesztelt PRA mentességét igazoló eredmény másolatát az alombejelentő lap mellékleteként kell 
benyújtani a MEOESZ számára. 
 

16.b. PRÉMIUM SZÁRMAZÁSI LAP 
 

Tartalma megegyezik a 16.a. ponttal, de látványosan és feltűnően elhelyezett speciális hologrammal feltüntetésre 
kerül rajta, ha mindkét szülő teljesítette legalább egy, a MUT által meghatározott prémium tenyésztési feltételeket 
vagy speciális tenyésztési koncepciójának feltételeit. 
 

A prémium származási lap kiadásának feltételei a MUT részéről az alább felsorolt a; b; és c; pontoknak való 
megfelelés. 
 

a; a Standard származási lap kiadására vonatkozó feltételek teljesítése; 
 

b; Az alom mindkét szülőjének bemutatott hivatalos Patella Luxatio igazolása. A Társaság akkor fog prémium 
származási lapra való javaslatot tenni a MEOESZ felé, ha ezen igazolások a következő követelményeknek 
megfelelnek: 
 

- óriás méretváltozatnál mindkét szülő eredménye 0/0; 
 

- közép méretváltozatnál maximálisan egy térdnél fogadható el Grade 1, azaz minden esetben 0/0 és 0/0 vagy 
0/0 és 0/1 a két szülő eredménye; 
 

- törpe és toy változatnál a fokozatok összértéke maximálisan 2, azonban az egyes patellák maximális 
minősítése Grade 1 (tehát egy Grade 2 és a másik három térdkalács minősítése 0 fokozattal nem lesz érvényes). 
 

c; Mindkét szülő teljesítette az itt felsorolt listából az egyiket: 
 

- igazoltan terápiás vagy segítő kutya vizsgával rendelkezik; 
 

- agility versenyeken minimum A2 kategória; 
 

- rendelkezik valamely FCI tagország vagy FCI szerződött partnerország Champion vagy Junior Champion 
címével vagy lnternational Champion (C.I.B.) címmel vagy valamilyen más, kiemelten nevesített győztes címmel: 
Junior European Winner, European Winner, Junior Worldwinner, Worldwinner, Crufts Winner, stb.. 
 

Genetikai státuszt igazoló laboratóriumi tesztekkel való esetleges kérdéseikkel a Társaság segítőkészen várja 
egyéni megkeresésüket. 
 

A fenti feltételeket igazoló okiratokat az alombejelentő lap mellékleteként szükséges benyújtani a MEOESZ-hez, 
amennyiben a tenyésztő prémium származási lap kiváltására tart igényt. 
 
17. A TÖRZSKÖNYVEZÉSI KÉRELMEK ELLENŐRZÉSE 
 
 

A MUT elnöke a MEOESZ-től érkező törzskönyvezési kérelmeket 8 napon belül - soron kívüli kérelem esetén, 3 
napon belül - elbírálja, és az eljárás eredményéről a MEOESZ-t haladéktalanul, írásban tájékoztatja. A MUT 
elnökének döntésével szemben a tenyésztő a MuTg vezetőségének címzett, a MUT elnökénél előterjesztett 
kérelemmel élhet jogorvoslattal. A MUT vezetősége a kérelmet 8 napon belül elbírálja. 
 
18. REGISZTRÁCIÓS LAP 
 

A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb: 
 

a) törzskönyvi adatai nincsenek vagy aszerint nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által elismert 
törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet 
az egyedet a fajtajellegnek megfelelőnek minősítette, 
 

vagy  
 

b) olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből vagy az 
egyed maga szín vagy szőrzethibás, 
 

vagy  
 

c) olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe vételhez 
meghatározott minimális feltételeknek. 
 

Az a) és b) pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében csak regisztrációs lap 
állítható ki, utódai törzskönyvi nyilvántartásba nem vehetőek.  
 

A c) pont szerinti egyed törzskönyvéröl származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed 
maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette. 
 

A regisztrációs lap tartalma mindenben megegyezik a törzskönyvi adatokkal, de csak az egyed szüleinek nevét 
tartalmazza, a további felmenői generációk nem kerülhetnek feltüntetésre akkor sem, ha ismertek.  



19. Fentieknek megfelelően, uszkár fajták törzskönyvi nyilvántartásának érdekében a MUT elvégzi mindazon 
tulajdonos ebének a standard származási lap kiállításához szükséges minősítését, konfirmálását, a 16.a. pont 
szerinti minősítését, valamint méretbe sorolását és átminősítését, aki azt kéri, ha a kutya rendezett tulajdonjoggal 
rendelkezik. 
 
20. A TENYÉSZSZEMLE  
 

A tenyészszemle elsődleges célja az ebek tenyészthetőségének megállapítása és a tenyésztésre nem kívánatos 
egyedek kiszűrése. A tenyészszemle keretein belül, igény esetén, sor kerülhet továbbá regisztrációs lappal 
rendelkező egyedek konfirmálására és a regisztrációs lap megszerzése érdekében fajtajellegének elbírálására, 
valamint méretbesorolásra és ezt követő átminősítésre. 
 

A tenyészszemle küllemi bírálatból áll. 
 
21. KÖZÖS SZABÁLYOK 
  

A tenyészszemle megszervezéséről és lebonyolításáról a MUT legalább évente két alkalommal gondoskodik. A 
tenyészszemle időpontját honlapján közzéteszi, emellett arról tagjait külön, e-mail útján is értesíti. A 
tenyészszemlére egy héttel korábban, írásban kell jelentkezni. A jelentkezéskor meg kell jelölni a részvétel célját 
(tenyésztési engedély megszerzése, konfirmáció, fajtajelleg elbírálása, méretbesorolás és átminősítés). 
 

Tenyészszemlén csak egészséges és érvényes veszettség oltással rendelkező ebek vehetnek részt oltási 
könyvük bemutatása mellett. 
 

Tenyészszemlén, a MUT felkérése alapján, bíró az lehet, aki az uszkár fajtára érvényes FCI küllembírói 
szakvizsgával rendelkezik. 
 
22. A tenyészszemlén a következő iratokat kell bemutatni: 
 

 • MEOESZ által elismert eredeti származási igazolást vagy regisztrációs lapot, amely igazolja a kutya 
tulajdonjogát is (ismeretlen felmenőkkel rendelkező kutya esetében a tulajdonjogot legalább az oltási könyvvel 
igazolni kell). 
  

• Ismételt bemutatásnál az első tenyészszemle bírálati lapját. 
  

• A területre történő belépéskor a kutya érvényes oltási könyvét. 
 
23. A tenyészszemlén 3 példányban bírálati lapot kell kitölteni, amely az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: 
 

- a MEOESZ emblémát,  
- a Magyar Uszkárbarátok Társasága nevét és emblémáját,  
- az eb azonosító adatait,  
- tulajdonosának nevét és lakcímét,  
- a tenyészszemle helyét és időpontját,  
- a bírálat célját (tenyésztésbevétel engedélyezése, konfirmáció, fajtajelleg minősítése, átsorolás),  
- a részletes bírálatot, amely tartalmazza a chip beazonosítását, a kutya méretét, a fogazat pontos leírását, 
- a tenyészszemle eredményét,  
- a tenyészszemlét végző bíró nevét és aláírását. 
 
24. A bírálati lap: 
 

- 1 példánya a kutya tulajdonosát,  
- 1 példánya a MUT irattárát,  
- 1 példánya a MEOESZ irattárát illeti meg. 
 

A tenyészszemléről bírálati összesítőt kell készíteni két példányban, amelyből az egyik példányt a bírálati 
lapokkal együtt a tenyészszemle időpontját követő első munkanapon a MEOESZ részére át kell adni. A bírálati 
összesítő másik példányát a keletkezés napjától számított 15 évig a MUT irattárában meg kell őrizni. 
 
25. TENYÉSZTÉSBEVÉTELI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉNEK SZABÁLYAI  
 

A tenyészszemlén a származási lappal és a minden kétséget kizáró egyedi azonosítással rendelkező ebek 
vezethetők fel. 
 

Tenyészszemlén a 12 hónapos életkort betöltött szuka és a 12 hónapos életkort betöltött kan egyedek 
mutathatók be. 
 
26. Tenyészszemlén az alábbi minősítések adhatók ki: 
 

- „Megfelelt”.  
 

- „Nem felelt meg”.  



27. A ,,Nem felelt meg" minősítés esetén a tenyészszemle egy naptári éven belül nem ismételhető meg. 
 
28. A tenyészszemle eredményét a származási lapon kötelezően, a teljesítményfüzetben a tulajdonos kérésére 
kell feltüntetni. 
 
29. A tenyészszemlén a kutyákat lényeges segítség nélkül kell bemutatni a bírónak (vezetés tempós járás 
módban, laza pórázon). A kutya szőrzetét nem kell kiállítási minőségben felkészíteni, de az csak annyira lehet 
rövid, ami a szőrminőség elbírálhatóságát még lehetővé teszi. 
 
30. Importált egyedekre azonos feltételek vonatkoznak, azzal, hogy amennyiben a származási országukban a 
tenyésztésztésbevételhez szükséges feltételeket teljesítettek, a tenyészszemlén való részvétel alól mentesülnek. 
 
31. KONFIRMÁCIÓS ELJÁRÁS SZABÁLYAI  
 

Amennyiben a tenyészszemlén felvezetett kutya olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget fajtagondozó 
szervezet által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek, de a tenyészszemle 
küllembírálatán „megfelelt" minősítést kap, származási igazolás kiadására jogosulttá válik. A konfirmációs eljárás 
során „megfelelt” minősítést kapott kutya a származási lap kiváltását követően egyben tenyésztésbevételre is 
jogosulttá válik. 
 
32. ISMERETLEN FELMENŐVEL RENDELKEZŐ KUTYA ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI  
 

Az a kutya, amelynek törzskönyvi adatai nincsenek - vagy aszerint nem rendelkezik 3 generációra 
visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel - regisztrációs lap kiadására válik 
jogosulttá, amennyiben a tenyészszemle küllembírálatán „megfelelt” minősítést kap. A „megfelelt” minősítést 
kapott kutya a regisztrációs lap kiváltását követően sem válik tenyésztésbevételre jogosulttá. 
 
33. MÉRETBESOROLÁS ÉS ÁTMINŐSÍTÉS  
 

A tenyészszemlén a tulajdonos kérésére, 12 hónapos kortól, kiállításra történő nevezés céljából, a származási 
lapon feltüntetett mérettől való eltérés esetén, méretbesorolás és átminősítés kérhető. A méretbesorolás és 
átminősítés nem pótolja a tenyészszemlét és előzetesen nem befolyásolja annak eredményét. 
 
34. A MUT elnöke dönt minden kétséges kérdésben, ami a tenyésztésengedélyezés alkalmazásával és 
értelmezésével kapcsolatos és a végrehajtási rendelkezésekben nincs szabályozva. A jelen Szabályzat 
rendelkezéseitől eltérő egyedi engedélyeket a MUT elnöke adhat. A MUT elnökének döntésével szemben 8 
napon belül a MUT vezetőségénél lehet jogorvoslati kérelemmel élni. A MUT vezetősége a jogorvoslati 
kérelemről 8 napon belül dönt. A MUT vezetőségének döntésével szemben 8 napon belül a MUT egyesült 
közgyűlésénél lehet jogorvoslati kérelemmel élni. A jogorvoslati kérelemről a MUT egyesült közgyűlése a 
következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül dönt. 
 
Kelt: Érd, 2017. március 26. napján 
 
Alulírott, Enzsölné Kazár Marianna, mint a Magyar Uszkárbarátok Társasága elnöke igazolom, hogy jelen 
Szabályzat rendelkezéseit a Magyar Uszkárbarátok Társasága vezetősége 2017. március hó 26. napján 
elfogadta.  
 
Jelen szabályzat 2017. március hó 27. napján lép hatályba.  


