
Tenyésztési szabályzat 

A tenyésztés célja a fajta nemesítése, egészségének megőrzése és a típusának 

javítása, sokszínűségére törekvése.  

 

 A tenyésztési szabályzat kötelező érvényű minden MTTE tag számára, és azon 

tenyésztők számára, akik az Egyesület származási lapjával tenyésztik állataikat. 

 Kizárást vonhat maga után, a tucatra tenyésztett, egyen áron értékesített, 

haszonszerzés céljából szaporító és értékesítő tenyésztő.  

 Csak az MTTE által regisztrált szülők kölykei kaphatnak származási lapot.  

 Egy regisztrált kennel név alatt egy tenyésztő tenyészthet.  

   - Kivétel: ha fiatal korú (18 év alatti) tag a tenyésztő, ott a szülővel közösen 

megtehetik míg el nem éri a felnőtt kort, akkor automatikusan egy névre kerül.  

 Funkcionálisan egészséges sünök vonhatóak csak tenyésztésbe. A tenyésztő 

felelőssége, hogy a tenyésztésbe vont sün alkalmas is, testi adottságai 

megfelelőek, megfelelő temperamentummal. 

 A tenyésztésbe vonás javasolt korhatára: törpe nőstény sünnél az 5 hónapos 

kor betöltése, mini nőstény sünnél a 6 hónapos kor betöltése. A törpe és mini 

hímeknél egyaránt a 12 hetes ( 3 hónapos ) kor.  Az ezektől való eltérést az 

Egyesület felé jelezni és engedélyeztetni kell.  

 Egy nőstény süntől 2 naptári évenként 5 alom törzskönyvezhető le. Az ettől 

való eltérésre az egyesülettől kell engedélyt kérni. Okokkal alátámasztva.  

 Sünkereskedők ( állatkereskedések ) részére való tenyésztés nem 

engedélyezett. (TILOS) 

 Mindig a nőstény sünt kell vinni a hímhez. A nőstény 14 napot töltsön el a 

hímnél. Ha esetlegesen orvosi ellátásra van szüksége a nősténynek, amíg a 

hímnél van, annak költsége a nőstény tulajdonosát terheli.  

A fedezés díját szerződés formájában kell rögzíteni, mikor és hogyan kerül 

kifizetésre.  



 Ha a fedezés sikertelen a nőstény nem marad vemhes a következő fedezés 

ugyanazzal a hímmel ingyenes. Ha a nőstény elvetél, halott kölyköket szül vagy 

esetlegesen megeszi őket a hím gazdája jogosult eldönteni, hogy milyen anyagi 

feltételekkel fedez újra.  

A megszületett kölykök jogosultak az MTTE származási lapjára.  A kölyköket a 

nőstényt tulajdonosának alombejelentő lapon  be kell jelentenie. A nem 

lejelentett kölykök, nem kaphatnak MTTE származási lapot.  

 Tilos a rokonpároztatás.  

 Ésszerű keretek közt a vonaltenyésztés céljából való rokon pároztatást az 

MTTE-nél kell kérvényezni, indoklással, hogy mi a célja a fedezésnek.  

 Minden 12 hetet betöltött sünnek tenyészszemlén kell tenyészthető státuszt 

kapnia az Egyesülettől. Kizáró ok lehet: 

- beltenyészet 

- nem megfelelő küllem  (sztenderdben foglaltaknak meg kell felelnie) 

- származási lap hiánya. 

 A tenyészszemlére előzetesen kell jelentkezni a meghirdetésben jelzett 

időpontig.  

A tenyészszemlén, kiállításon az Egyesületnek joga van a sün színét a bírók 

legjobb tudása szerinta hazai színsztenderdnek megfelelően felülbírálni, és 

saját rendszerében a módosítást rögzíteni. Azon süntől született kölykök, 

melyek felmenői színét az Egyesület felülbírálta, csak az új tulajdonság alapján 

kaphatnak regisztrációs / származási lapot. 

 

 Import állatok esetében is kötelező a tenyészszemle. Ebben az esetben két 

bíró egyhangú döntése szükséges.  

 Ha nem saját hímmel fedeztetünk, ezt kötelező jelezni az Egyesület felé, a hím 

tulajdonosa fedezési jegyet kell töltsön ki a nősténynek melyet az 

alombejelentő mellé kell csatolni.  

 A tenyésztőnek elővásárlási jogot kell biztosítani az általa tenyésztett sünök 

visszavásárlására akár tartó vagy tenyésztő kínálja értékesítésre vagy 



ajándékozásra. Ha az állat tenyésztője egyértelműen lemond róla, akkor 

adható oda másnak.  

 

Törzskönyvezési szabályzat 

 

 Minden MTTE által regisztrált és törzskönyvezett sünt egyedi azonosítóval kell 

ellátni ( chip, lábgyűrű, fül ), ami fel van tüntetve a származási lapon is. 

 ( Az egyéni azonosító bevezetésének várható időpontja: 2012. Július 1. ) 

 

 A fenn megnevezett dátumtól minden tenyészállat chipezése kötelező.  

 A fenn nevezett időponttól, minden kölyök sün a pedigreevel együtt megkapja 

a chipet is, amit az alombejelentőn megnevezett állatorvoshoz postáz az 

egyesület. ( Az állatorvos ülteti be a Chipet és adja ki a származási lapot a 

tenyésztőnek. Ha közben a kölyök új gazdához került, az állatorvos küldi át a 

tenyésztő által megadott állatorvosnak a chipet és a lapot, ahol a gazdája 

szintén átveheti chipezés után ).  

2012. Január 20. után született kölykökbe kötelező a a chip.  

2011. Január 1. után született felnőtt tenyésztésben részt vevő állatokba is 

kötelező a chip.  

2011. Január 1. előtt született tenyészttésben részt vevő állatokba nem 

kötelező a chip.  

Import sünöknél az érkezésük utáni 14 napban karantén szükséges. Az érkezés 

napjától számított 60 napon belül a honosításra be kell adni a kérelmet és be 

kell chipeztetni  az állatot. 

Felülbélyegzett törzskönyv: A törzskönyv felülbélyegzett, amikor az anya vagy 

az apa nem érte el a tenyésztési szabályzatban meghatározott kort a fedezés 

idejére. Abban az esetben nem bélyegzik felül a törzskönyvet, ha indokokkal 

alátámasztva a tenyésztő korengedményt kér az állatnak, és azt jóvá is hagyják 

neki.  



Az egy alomból származó kölyköket kizárólag egyben lehet regisztráltatni. Ha 5 

hónapos korig nem kerül leadásra az alombejelentő, akkor az az alom nem 

törzskönyvezhető.  

 Csak olyan állat kaphat származási lapot ahol minden felmenő ismert. 

 Ahol nem ismertek a felmenők, az állat csak regisztrációs lapot kaphat.  

 Import állatok honosítása kötelező.  

A szabályok be nem tartása illetve sorozatos megszegése azonnali kizárást von 

maga után. 
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