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Tenyészszemle szabályzat 

 

1. 1. A tenyészszemle célja 

Csak mentálisan és szervezetileg egészséges, sajátosságaikra jellemző, kifogástalan és a 

standard követelményeknek megfelelő Amerikai Staffordshire Terrier tenyésztésre való 

használata engedélyezett a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesületben 

(továbbiakban MASTAFF Egyesület). Tenyésztésre alkalmatlan Amerikai Staffordshire 

Terriert a tenyésztésből ki kell zárni. 

 

1. 2. Tenyészszemle rendezvények 

Tenyészszemle csak a MASTAFF vezetősége által kiírt helyen és időpontban tartható, melyet 

országos szakirányú folyóiratokban és az egyesület honlapján közzé kell tenni megfelelő 

időben, de legalább 30 nappal a rendezvény előtt. A tenyészszemle bíróit a vezetőség döntése 

alapján a MASTAFF elnöke kéri fel. 

A tenyészszemlék számát a MASTAFF vezetősége évente igény szerint határozza meg.  

 

1. 3. Tenyészszemle bíró 

A tenyésztésengedélyezés végrehajtásához a MASTAFF Egyesület Tenyésztési Tanácsa a 

MASTAFF Egyesület Vezetőségével együtt jól képzett, az FCI által is elismert bírót hív meg, 

mint tenyészszemle bírót. A bírónak a MASTAFF tenyésztésvezetője vagy a Tenyésztési 

Tanácsa által tartott tájékoztatáson kell részt venni, ahol megismerik a MASTAFF Egyesület 

tenyésztési szabályzatát. Tenyészszemlén egy bíró bírálhat. 

 

 

1. 4. Tenyésztésengedélyezés menete 

1.4.1. 

A tenyésztésengedélyezést a MASTAFF Egyesület elnöke vagy a MASTAFF Egyesület  

elnökhelyettese vagy a MASTAFF Egyesület által megválasztott Tenyésztési Tanács és a 

tenyészszemle bíró tehetik meg. 
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1.4.2. 

A MASTAFF Egyesület Tenyésztési Tanácsa dönt minden kétséges kérdésben, ami a 

tenyésztésengedélyezés alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos és a végrehajtási 

rendelkezésekben nincs szabályozva. Hibás tenyésztésengedélyezési döntéseket a MASTAFF 

Tenyésztési Tanácsa érvényteleníti. 

Lehetnek olyan tények, amelyek kinológiai okokból a tenyésztésre való használatot 

korlátozzák, vagy tiltják (pld: örökleges betegségek az utódoknál, idegrendszeri tulajdonságok 

fellépésé: emberrel szembeni agresszivitás, ill. túlzott félénkség), a MASTAFF Egyesület 

Tenyésztési Tanácsa a tenyésztési engedélyt érvénytelenné nyilváníthatja, feltételeket és 

korlátozásokat állapíthat meg vagy egy újabb bemutatást kér. A végleges döntésig a 

MASTAFF Tenyésztési Tanácsa a tenyésztési engedélyt ideiglenesen felfüggesztheti. Panasz 

e felfüggesztés ellen nem lehetséges. 

 

1. 5. Záró rendelkezések 

1.5.1. 

A tenyészszemle szabályzat és a végrehajtási rendelkezések a MASTAFF Egyesület 

tenyésztési szabályzatának alkotórésze. 

 

1.5.2. 

Ez a tenyészszemle szabályzat a tenyésztő szervezet elismerésének időpontjából lép életbe, 

végrehajtás ütemezéssel. A tenyésztési szabályzatot a MASTAFF Egyesülete folyamatosan 

kívánja bevezetni. 

 

1. 5. 3. 

Az ez idáig kiadott tenyésztési engedélyeket a MASTAFF Vezetőség elfogadottnak tekinti. 

 

1. 6. A tenyészszemle végrehajtási rendelkezései 

A tenyészszemlét ott kell tartani, ahol elegendő hely van a megfelelő mozgáshoz. A 

helyszínen kell lennie a MASTAFF Egyesület egyik Tenyésztési Tanács tagjának, aki az 

azonosítást végzi a bírálat előtt. 

1. 7. A feltételek a részvételhez 

1.7.1. 

A tenyészszemlén csak olyan Amerikai Staffordshire Terrier vehet részt, amely a MASTAFF 

Egyesület által elismert származási lappal rendelkezik. Betegségre gyanús, vagy beteg kutyát 

nem szabad felvezetni. A tüzelő szukákat a tenyésztés engedélyezés megkezdése előtt a 

rendezőnek be kell jelenteni: ez szabályozza a részvételt. Minden Amerikai Staffordshire 

Terrier mikrochip szám alapján azonosíthatónak kell lenni. Azonosíthatatlan kutya nem 

bírálható. 

Kanoknak és a szukáknak legalább 12 hónaposnak kell lennie. 

 

1. 7. 2. 

A tenyésztés engedélyezés napján a következő iratokat kell bemutatni: 

- Hiteles származási lapot. 

- Az addig megszerzett eredményeket igazoló iratokat (egészségügyi eredmények) 

- A tenyésztés engedélyezés helyszínére való belépéskor a kutya érvényes oltási könyvét kell 

bemutatni. 
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1. 8. Vizsga lefolyása 

A vizsgáról minden bemutatott Amerikai Staffordshire Terrier részére a MASTAFF Egyesület 

által kiadott formanyomtatvány kerül kitöltésre, melyek az irattárban lefűzésre, az 

eredményük pedig számítógépes feldolgozásra kerül. 

 

1. 8. 1. 

A standardnak megfelelő kinézet és mozgás elbírálása: 

- az Amerikai Staffordshire Terrier lényeges segítség nélkül kell bemutatni a bírónak (vezetés 

tempós ügetésben, pórázon). Minden Amerikai Staffordshire Terriert tisztán, ápoltan kell 

bemutatni. 

 

1.8.2. 

A tenyészszemle jegyzőkönyvet minden kutya bírálata közben jegyző rögzít a bíró diktálása 

alapján. A kutya tulajdonosa/birtokosa megkapja ennek a jegyzőkönyvnek az eredeti 

példányát, amelyet tenyészszemle bíró aláír. A jegyző feljegyzi a tenyészszemle eredményét a 

kutya hiteles származási lapjára. A tenyésztésengedélyezés után a kutya tenyésztése 

megengedett, amennyiben a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület 

Tenyésztési Szabályzatában előírt további feltételeknek megfelel. 

 

1.8.3. 

Az Amerikai Staffordshire Terrier fajta standard előírásaiban megnevezett hiányosságokat 

súlyossági fokuknak megfelelően értékelni kell. 

A tenyésztésből önmagukban kizáró okok: 

- Egy vagy mindkét here hiánya. 

- Fogzáródási hibák (csak az ollós harapás az elfogadott, a harapófogós nem. (Harapófogó 

harapásról akkor beszélünk, ha legalább két metszőfog tétre harap.) 

- A következő hibák közül egy vagy több jelentkezése korlátozást, ill. felfüggesztést vonhat 

maga után: 

- viselkedési hibák (agresszivitás, túlzott félénkség) 

- jelentős pigment hiány, szőrhiány 

 

1. 9. Felfüggesztések 

Felfüggesztések lehetnek, ha várható hogy egy megállapított hiba a felfüggesztés idején belül 

megszűnik. Ha egy kutyát felfüggesztettek ugyanabból az okból második alkalommal nem 

lehet felfüggeszteni. Ebben az esetben nem kap tenyésztési engedélyt. 

 

1.10.Ideiglenes tenyésztésbe vétel 
(azaz bizonyos ideig korlátozva van a tenyésztése) 

Ideiglenes tenyésztési engedély időtartam- vagy alomszám korlátozással adható. 

 

 

 

Amiről a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Tenyésztési Szabályzata 

nem rendelkezik, az FCI Szabályzatai az irányadóak. 


