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1. A fajta leírása 
 

A labrador retriever fajta gyökerei Kanadában, Újfoundlandban, a St. John's szigeten 

találhatók. A fajta nemesítő országa és így a fajta származási helye Nagy-Britannia. 
 

Labrador standard 

FCI standard Nr. 122/c /  

Származási hely: Nagy-Britannia 

 

Általános megjelenés: Erős felépítésű, nagyon élénk (ami eleve kizárja a túlzottan súlyos, 

nagy tömegű testfelépítést), rövid ágyékrésszel rendelkezik, széles koponya mély mellkas és 

jól ívelt bordák, széles és erős ágyék far és hátulsó végtagok.  

 

Jellemzői: Kiegyensúlyozott, nagyon életrevaló, kitűnő orrú, puha szájú, vízimádó kutya, jó 

alkalmazkodó képességű, rendkívül odaadó kísérő. 

 

Jelleme: Intelligens, figyelmes, készséges kutya, minden vágya, hogy gazdájának örömet 

szerezzen. Barátságos természetű, az agresszivitás vagy a félénkség legkisebb jele nélkül. 

 

Fej: Széles, jól formált agykoponya kifejezett stoppal a pofa nem lehet húsos. Az arcorri rész 

közepesen hosszú, erős, nem hegyes. Az orrtükör széles jól képzett orrlyukakkal. 

 

Szem: Közepes nagyságú, intelligenciát, és jóindulatot sugároz, barna vagy mogyorószínű. 

 

Fül: Nem nagy és nem nehéz, szorosan a fejhez simul, magasan és meglehetősen szélesen, 

hátul tűzöttek. 

 

Fogazat: Erős állcsont-állkapocs és fogak tökéletes, szabályos és teljes ollós harapásban, 

amelynél a felső metszőfogsor köztes hézag nélkül fedi az alsót és a fogak merőlegesen állnak 

az állcsont-állkapocsban. 

 

Nyak: Száraz, vastag, erőteljes a megfelelően dőlt lapockába megy át. 

 

Elülső végtag: Hosszú ferde lapocka. A felkar és az alkarcsontok erősek és a könyöktől a 

talaj felé elölről és oldalról tekintve is egyenesek. 

 

Test: Mély és széles, dongás mellkas jól ívelt bordákkal, amit nem szabad az ebek 

túlkondicionálásával elérni. Egyenes felsővonal. Széles, rövid és erős ágyékrésszel. 

 

Hátulsó testrész: Jól fejlett a farok felé nem lejtős far, jól szögelt térdizület. Mélyen 

elhelyezkedő csánkizület, a tehénállás nagyon nagy hiba. 

 

Mancs: Kerek és kompakt; jó csontos alappal, jól fejlett talppárnákkal 

 

Farok: A fajta tipikus ismertetőjele; a tövénél nagyon vastag a hegye felé fokozatosan 

vékonyodó, középhosszú elálló szőrzet nélküli, de azért mindenütt köröskörül rövid, vastag 

szőrrel fedett, ezért "hengeres" megjelenésű, úgynevezett "vidra farok". Jókedvűen, de semmi 

esetre sem a hát vonala fölött hordja. 

 



Mozgás: Szabad, térölelő, amelynél az elülső és a hátulsó végtagok egyenesek és 

párhuzamosak. 

 

Szőrzet: Tipikus ismertetőjel; rövid vastag nem hullámos, nem zászlós, elég kemény 

tapintatú, időjárásálló aljszőrzet. 

 

Szín: Egyszínű fekete, sárga, vagy máj- illetve csokoládészínű. A sárga árnyalata lehet 

bármely világos krémszínűtől a rókavörösig. Egy kis fehér mellfolt megengedett. 

 

Nagyság: Ideális marmagasság: kanoknál 56-57 cm , szukáknál 54-56 cm 

 

Hibák: Minden, a fentiektől való eltérés hibának tekintendő, amely értékelésének az eltérés 

mértékével pontosan arányban kell lennie. 

 

Leggyakrabban előforduló hibák: durva fej, gyenge stop, világos szemek, könnyű 

csontozat, hosszú gyenge hát, magas far, meredek szögelések, nem elégséges előmellkas, 

nyitott mancsok, francia állás, fürtös szőrzet. 

 

HIBÁK: Minden, a fentiektől való eltérés hibának tekintendő, és a hiba súlyosságának 

értékelése a hiba arányával és a kutya egészségére és jó közérzetére gyakorolt hatásával van 

egyenes összefüggésben.  

 

KIZÁRÓ HIBÁK: 
Agresszív vagy túlzottan félős.  

Minden egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli rendellenességet mutató kutyát ki kell zárni. 

 

Megjegyzés: A kanoknak két, láthatóan normál fejlettségű, a herezacskóban elhelyezkedő 

herével kell rendelkezniük. 

 

1. pofa 2. stop 3. koponya 4. nyak 5. mar 6. hát 7. ágyék 8. far 9. comb 10. lábszár 11. csánk 

12. térd 13. bordák 14. mellkas 15. lábtő 16. alkar 17. felkar 18. szügy 19. vállcsúcs 20. 

lapocka 

 



2. Tenyészcél 
 

A fajtagazda nemesítő ország Nagy-Britannia. A fajta eredeti tenyészcélja egy olyan 

vadászkutya kitenyésztése volt, amely a lövés utáni munkában, az elejtett vad 

összeszedésében segítette a vadászt. A fajta a II. Világháborút követően show és 

munkavonalra vált ketté, és ez a szétválás a mai napig markánsan megfigyelhető. Bár 

rendkívüli intelligenciája és alkalmazkodó- képessége miatt napjainkban számos területen jó 

eredménnyel használják (mint vakvezető-, kábítószerkereső-, terápiás-, mentőkutyát, stb.), a 

cél az alapvető retriever képességek megőrzése. 

 

Az anyaországban a show és munkavonalak szétválása már a kutyák küllemében is 

megmutatkozik. A kiállítási célra illetve Field Trial versenyzésre szelektált állomány az 

anyaországban már gyakorlatilag nem keveredik, más az elvárás teljesítményükkel szemben. 

Azért, hogy mindkét célra szelektált vonalak magas szintű tenyésztése megvalósuljon, a 

Tenyésztési Programban megkülönböztetjük a show és munka vonalakat, a tenyésztéshez 

szükséges eredményeket ehhez igazítjuk.  

A tenyészcél a munka vonalú kutyák esetében az angol típusú, FCI által elismert „Field Trial” 

versenyeken való eredményes részvétel. Ebből következik, hogy Field Trial vonalú kutyának 

minősül azon egyed, melynek származási lapján három generáción belül mind apai, mind 

anyai vonalon szerepel legalább egy-egy Field Trial Champion (FTCH) ős. 

Ha a fenti feltétel nem valósul meg, a kutya „show” vonalú labradornak minősül és a 

tenyésztésbe vételi engedély kiadásához a rájuk vonatkozó előírásokat kell teljesítenie. 

 

Általános tenyészcélunk, hogy úgy a munkaképességet, mind a küllemet szem előtt tartva, 

kiegyensúlyozott idegrendszerű, a standardhoz legjobban közelítő, egészséges, örökletes 

betegségektől mentes, fajtatiszta egyedek egységes rendszerben történő, ellenőrizhető, 

kulturált tenyésztése valósuljon meg. 

 

3. Tenyésztés módszere 
 

A tenyésztés módszere fajtatiszta tenyésztés.  

 

Csak egészséges egyedekkel, az állatvédelmi törvény követelményeinek betartásával szabad 

kutyát tenyészteni. Tenyészkutyák és kölykök részére megfelelő tartást kell biztosítani. Ehhez 

alapvető feltétel a tiszta, a fajtának megfelelő tartás, gondos ápolás, elegendő szabad kifutó és 

emberi odafigyelés. 

 

3.1. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok: 

 

A labrador retriever kölykök és felnőtt kutyák megfelelő mentális és fizikális fejlődéséhez 

elengedhetetlenül szükséges az ebeket megfelelő körülmények között tartani, velük 

rendszeresen foglakozni. 

 

A „41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról” alapján „Tilos … közepes testű ebet 15 m
2
-nél, … kisebb területen tartósan, 

…  közepes testű ebet 6 m-nél, … rövidebb eszközzel tartósan kikötve, tartani.” 

 



E törvény szellemében a labrador retrievereket lehet tartani kennelekben, biztonságosan zárt 

udvaron, esetleg lakásban. Kennelben tartás esetén, kényelmes boxokat kell kialakítani, 

melyekhez legalább 15 m
2
 alapterületű kifutó kell, hogy tartozzon. Ha több kutyát közös 

kifutóban tartanak, minden további kutyánál a kifutó területét 10 m
2
-rel meg kell növelni. 

Udvaron tartásnál szintén gondoskodni kell védett kutyaházról vagy más lehetőségről, ahová 

a kutya rossz idő esetén behúzódhat. Mindhárom tartási mód esetén gondoskodni kell az ebek 

rendszeres mozgásáról és az emberrel való napi kapcsolatról. Labrador retrievert tartósan 

megkötve tartani tilos! 

3.1.1. Tenyészkutyák tartása és kölyök nevelése kifutókban: 

A kutyák lakhelyét a következőképpen kell kialakítani: 

A falakat és a talajt hőszigetelő, könnyen mosható burkolattal kell ellátni. A tető nedvességet 

át nem eresztő, és tökéletesen huzatmentes kell hogy legyen. Az egyes boxok elválasztását 

úgy kell kialakítani, hogy az esetleg egymást nem kedvelő kutyák egymást meg ne 

sebezhessék. A boxok olyan magasak legyenek, hogy a kutyák ne ugorhassák át, egyik 

oldalon jó kilátási lehetőséggel. 

A kutyaház vagy garázs hőszigetelt vagy fűthető kell, hogy legyen, ahol a hőmérséklet 

minimum 10 °C fok, kölykök esetében megfelelő plusz helyi melegítést alkalmazva. Nagy 

helyiségekben, ahol ez a hőmérséklet nem érhető el, minden kutya részére hőszigetelt 

duplafalu zárt alvóládát kell felállítani, a talajtól megfelelő távolságra, az állattartó épületek 

építési szabályzatában leírtak alapján. 

Vemhes, ellő vagy szoptató szukának és almainak saját nyugodt helyet kell biztosítani a hozzá 

tartozó kifutóval. Az alom és felnevelési helység 18-24 °C fokra fűthető hely. Az ellető 

ládában (min. 120x120X30cm, de ennél nagyobb javasolt) minimum 26 °C fok, de javasolt a 

28-30 °C fok a kölykök 2 hetes koráig. 

A kifutót úgy kell kialakítani, hogy a kutyák ne sérülhessenek meg, és át ne ugorhassák a 

kerítést. A kerítés anyaga olyan anyagból legyen, ami a kutyákat nem sérti meg és nem káros 

az egészségre. A kifutó terület napos és árnyékos, szél és eső ellen védett területekkel 

rendelkezzen. 

A kennelben tartott labrador mozgási igényét sétával, a szabadban lévő területeken lehet 

kielégíteni, amikor a tenyésztő foglalkozik kutyáival. (pl. játék, kiképzés) Minden felnőtt 

labradornak 1-2, és minden kölyöknek naponta legalább 3-4 óra emberi társaságot, 

érintkezést, beszédet és odafigyelést kell biztosítani. Ez az odafigyelés a tenyésztőtől vagy a 

kutyákkal szoros kapcsolatban álló személytől kell, hogy kiinduljon. A testi érintkezés 

elengedhetetlen. Beteg és előrehaladottan vemhes kutyát a többitől elkülönítve kell tartani. 

Beteg vagy lábadozó kutyát a kutya érdekében, hogy saját magában kárt ne tehessen, 

állatorvosi javaslatra meghatározott ideig zárt boxban, ketrecben lehet tartani. A preventív 

kezelések és ezzel rendszeres átvizsgálás állatorvos általi elvégzése, valamint beteg állat 

állategészségügyi ellátásban részesítése kötelező. 

3.1.2. Tenyészkutyák tartása és kölyök nevelése lakásban, vagy házban: 

Amennyiben a kutya tulajdonosa a tenyészkutyákat, illetve a születendő almot saját lakásában 

illetve házában kívánja tartani és felnevelni, úgy a 3.1.1 bekezdésben meghatározottak alapján 



kell a tenyészkutyák, illetve az alom helyét kialakítani. Ez esetben a kutyák mozgatására 

külön figyelmet kell fordítani, naponta többször a kutya igényéhez mérten biztosítani kell a 

kutya mozgását. 

3.1.3. Egyéb, a kutyák tartására vonatkozó szabályok 

Szigorúan tilos a kutyákat ketrecekben, szállító boxokban, tartani, mert ezzel a kutya a 

megfelelő mozgási lehetőségtől meg van fosztva. 

Kivételes esetekben szállításkor, kiállításon a kutya érdekében, védelmére átmenetileg 

megfelelő méretű ketrecben (a kutya fel tudjon állni, és meg tudjon fordulni benne) rövid 

ideig tartó tartás megengedett. 

 

4. A tenyésztést felügyelő szakmai csoportok 
 

A Tenyésztési Tanács (TT) 

Tenyésztés Vezető (TV) 

Tenyésztési Felügyelő (TF) 

Alomellenőrök 

 

Tenyésztési Tanács 

 

A tenyésztési szabályok betartását a TT felügyeli, amely 5 tagból áll, vezetője a 

Tenyésztésvezető (TV). A TT tanács kapcsolatot tart a MEOESZ-vel, céljuk a fajtatiszta 

egyedek magyarországi populációjának javítása. 

 

A TT feladata: 

 az egyesület tenyésztés politikájának meghatározása, 

 a Tenyésztési Szabályzat betartatása és javaslat tétel a Vezetőség felé, amennyiben 

arra szükség van, 

 az állomány egészségügyi mutatóinak folyamatos vizsgálata, szükség esetén a új szűrő 

vizsgálatok elrendelésének kezdeményezése, 

 részvétel a tenyésztéshez szükséges vizsgák megrendezésében, 

 tenyésztési engedélyek elbírálása, kiadása, 

 a szükséges alom ellenőrzés, tenyészhely ellenőrzés, 

 tenyész minősítések kiadása, felülvizsgálata.  

 

A TT tagjainak lehetőleg rendelkeznie kell 

 lehetőleg szakirányú képesítés, 

 a fajtában elismert tenyésztői vagy kiképzői vagy munkakutyás eredmények, 

 legalább 8 éves „retrieveres” múlt. 

 

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

 

Tenyésztésvezető 

 

A Tenyésztési Vezetőnek a vonatkozó rendeletben előírt képesítéssel kell rendelkeznie. 

 felsőfokú szakirányú képesítés (állattenyésztő vagy állatorvos), 



 a fajtában elismert tenyésztői vagy kiképzői vagy munkakutyás eredmények, 

 legalább 8 éves „retrieveres” múlt. 

 

Feladata: 

 figyeli az FCI, a MEOESZ és az Egyesület tenyésztési szabályzatát, az állatvédelmi 

törvényt és ha ezekben bármi változás történik az jelzi és szükség szerint változtatást 

indítványoz 

 figyeli a tenyésztésben használható új tudományos fejlesztéseket és azt bemutatja az 

Egyesület felé 

 írásbeli panaszok kivizsgálása a TT bevonásával 

 az MLRE tenyésztési szabályzatának betartatása 

 Tenyésztési Felügyelő munkájának irányítása 

 tenyészminősítő rendezvényeken részt vesz, szervezésükben részt vállal 

 szakmai továbbképzéseket koordinál 

 

A Tenyésztési Felügyelő  

 

A Tenyésztési Felügyelőt az MLRE vezetősége és a Tenyésztésvezető választja. 

 

Feladata: 

 segíti a Tenyésztésvezető munkáját 

 szakirányú tanfolyamokon részt vesz 

 az almok bejelentése és a törzskönyvezés során felmerülő vitás eseteket kivizsgálja, 

továbbítja a TT és a MEOESZ felé 

 tenyészminősítő rendezvények szervezésében részt vesz. 

 

Alomellenőrök 

 

A TT által felkért egyesületi tag, aki megbízás alapján elvégzi az MLRE felé bejelentett 

almok ellenőrzését, az alomellenőrzési jegyzőkönyv
*
 alapján. 

 
*
Az alomellenőrzési jegyzőkönyvet a 4. számú melléklet tartalmazza. 

5. Tenyészállatok minősítése és nyilvántartása 
(teljesítményvizsgálati szabályzat) 
 

A tenyésztés célja, hogy a fajtastandardnak megfelelően fenntartsa és tökéletesítse a hazai 

labrador retriever állományt. További cél, hogy a születendő egyedek a hatályos hazai és 

nemzetközi jogszabályok alapján kerüljenek regisztrálásra, a született almok nyomon 

követhetőek legyenek. 

 

5. 1 Származást igazoló dokumentumok 

 

Az ebtörzskönyv formai és tartalmi kritériumai, az ebek nyilvántartásba vételének és az 

ebtörzskönyv vezetésének általános feltételeinek tekintetében a MEOESZ törzskönyvezési 

szabályzata az irányadó. 

 

 



5. 2 Tenyésztésbe vétel általános feltételei 

 

Tenyésztésbe csak olyan labrador retrieverek állíthatók, akik: 

 MLRE által ellenőrzött és regisztrált, az FCI által elismert, 5 generációs, zárt 

származási lappal rendelkeznek, 

 egyértelműen azonosíthatóak (beültetett és regisztrált chip azonosítóval 

rendelkeznek) 

 "tenyészthető" minősítést szereztek a MLRE tenyészvizsgáján és/vagy 

munkavizsgáján 
1
 

 életkoruk és egészségi állapotuk lehetővé teszi, hogy egészséges alom születhessen 

tőlük 

 egészségügyi szűrővizsgálatok követelményeit teljesítik. 

 munkavonalú kutya esetén sikeres küllem - és magatartásvizsgát, valamint 

munkavizsgát tett. (A nemzetközi (CACIT) Field Trial-on elért Jó, Nagyon jó és 

Kiváló minősítés kiváltja a munkavizsgát.)  

 Field Trial kutyák esetén kiállítási eredmény megszerzése nem szükséges a 

tenyésztésbe vételi engedély kiadásához. 

 azok a kutyák amelyeknek szülei bármilyen okból nem felelnek meg a tenyésztési 

szabályzat előírásainak, csak regisztrációs lapot kaphatnak. 

 minden olyan kutyát, amely kiállításon, vizsgán, tenyészszemlén, vagy más 

rendezvényen ember felé agresszív viselkedést mutat, azonnali hatállyal ki kell 

venni a tenyésztésből, az esetleg már megszerzett tenyésztésbe vételi engedélyét 

fel kell függeszteni. Tenyésztésbe visszavételéről a Tenyésztési Tanács dönt. 

 

Azon labradorok kölykei, melyek nem teljesítették a tenyésztésbe vétel feltételeit, a MEOESZ 

tenyésztési szabályzatával összhangban, nem kaphatnak származási lapot, csak regisztrációs 

lapra jogosultak. A regisztrációs lappal rendelkező egyedeknek lehetősége van származási lap 

megszerzésére, konfirmáció útján. 

 

 
1
 a tenyészvizsga és munkavizsga menetét és részeit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

 

5.3 Konfirmálás 

Regisztációs lappal rendelkező labrador, az MLRE Tenyésztési Tanács engedélyével, részt 

vehet a tenyésztéshez szükséges vizsgákon és a tenyésztéshez szükséges feltételek sikeres 

teljesítése után származási lapot kaphat. 

 

Konfirmálás menete 

Az egy éves kort betöltött, regisztrációs lappal rendelkező eben el kell végezni a tenyésztésbe 

vételhez szükséges szűrővizsgálatokat. Ha a vizsgálatok szerint tenyésztésre alkalmas, be kell 

jelenteni a konfirmálás igényét az MLRE felé. Ezek után, az egyesület engedélyezi, hogy az 

ebet felvezessék tenyészminősítő vizsgán, melynek sikeres letétele után az MLRE 

kezdeményezi a MEOESZ felé a származási lap kiadását. 

 

5.4 Tenyészállatok minősítési rendszere 

 



Az egyesület tagjainak tulajdonában lévő, a tenyésztésbevétel szabályainak megfelelő 

labrador, teljesítménye alapján tenyészminősítést kap, amely lehet Normál és Elit minősítésű. 

 

Minősítési rendszer „show” vérvonalú kutyák számára 

 Normál minősítés:  
o Az a retriever, amelyik a tenyésztésbevétel feltételeinek megfelel: 

tenyészszemlét és képességvizsgát tett, egészségügyi szűrésekkel rendelkezik. 

 Elit minősítés: 
o  A tenyésztésbevétel feltételeinek teljesítésén túl, legalább két kitűnő 

minősítést szerzett az MLRE által rendezett, speciál- vagy klubkiállításon, 

növendék, nyílt, munka vagy champion osztályban, illetve, a két minősítés 

közül az egyik fiatal osztályban is megszerezhető. 

o Legalább az egyik szülő igazoltan PRA-Prcd normál minősítéssel rendelkezik, 

így a kölykök nem lehetnek PRA-Prcd érintettek. 

o   Legalább az egyik szülő igazoltan „EIC normál” minősítéssel rendelkezik, 

így a kölykök nem lehetnek EIC érintettek. Továbbá ugyanolyan 

„Elit”minősítés alá esik az az alom, ahol az egyik szülő sem "EIC normál' tehát 

születhet az alomban érintett kölyök, de a tenyésztő az egész almot (még az 

alomellenőrzés előtt) EIC génteszt alá veti és a státuszukról tájékoztatja a 

leendő gazdákat hivatalos genetikai teszt minősítést átadva a részükre.  

o Az Elit minősítésű almokat az MLRE által kijelölt alomellenőrök ellenőrzik. 

Minősítési rendszer „Field Trial” vérvonalú kutyák számára 

 

 Normál minősítés: Az a retriever, amelyik a tenyésztésbevétel feltételeinek megfelel: 

tenyészszemlét és munkavizsgát tett, egészségügyi szűrésekkel rendelkezik. 

 Elit minősítés: Tenyésztési engedéllyel rendelkezik és Field Trial Champion és/vagy 

International Field Trial Champion.  

 Legalább az egyik szülő igazoltan PRA-Prcd normál minősítéssel rendelkezik, így a 

kölykök nem lehetnek PRA-Prcd érintettek 

 Legalább az egyik szülő igazoltan „EIC normál” minősítéssel rendelkezik, így a 

kölykök nem lehetnek EIC érintettek. Továbbá ugyanolyan „Elit”minősítés alá esik az 

az alom, ahol az egyik szülő sem "EIC normál' tehát lehet az alomból érintett kölyök, 

de a tenyésztő az egész almot (még az alomellenőrzés előtt) EIC génteszt alá veti és a 

státuszukról tájékoztatja a leendő gazdákat hivatalos genetikai teszt minősítést átadva 

a részükre.  

 Az elit minősítésű almokat az MLRE által kijelölt alomellenőrök ellenőrzik. 

 

5.5 A tenyésztési engedély kiadása 

 

A tulajdonos az összes tenyésztéshez és törzskönyvezéshez szükséges eredményt igazoló 

dokumentum fénymásolatát és a származási lap eredeti példányát elküldi az MLRE tenyésztés 

vezetőjéhez, amint ezeket megszerezte és kéri a tenyésztési engedély kiadását. A tenyésztés 

vezető elbírálja a kérelmet és megadja a tenyésztési engedélyt vagy amennyiben a 

dokumentumok nem felelnek meg a tenyésztési előírásoknak, felhívja erre a tulajdonos 

figyelmét. A tenyésztési engedélyt az Egyesület a származási lapra vezeti fel. 

 

 



5.6 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 (mindkét fél által aláírva) és a kan származási lapjának másolatát a szuka 

tulajdonosának 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 az MLRE Tenyésztési Tanácshoz felmentésért. 

Felmentést csak nagyon alapos és csak szakmai indok alapján kérhet a tenyésztő. A fedeztetés 

után benyújtott kérelem nem vehető figyelembe. 

 

 

5.7 A fedeztetés módjai 

 

– Természetes vagy mesterséges (friss, hűtött vagy mélyhűtött spermával). 

– Mesterséges termékenyítésnél a termékenyítést végző állatorvos/ok dokumentációját 

kell az alombejelentőhöz csatolni. 

– Szoros rokontenyésztés (teljes testvér, szülővel való párosítás esetén) csak a TT 

előzetes engedélye után kerülhet elfogadásra. 

– Külföldi fedeztetésnél /sperma használatakor/ az adott ország tenyésztési szabályzata 

alkalmazandó. 

– Import tenyész egyednek teljesíteni kell a hazai tenyésztési szabályzat előírásait. 

Az MLRE tenyésztési szabályzata az FCI általános tenyésztési szabályzatán és a mindenkori 

idevonatkozó jogszabályokon alapszik és annak minden pontjában megfelel. 

 

 

5.8 Tenyészállatok kondíciójára vonatkozó általános szabályok 

 

Szukák 

 

nem tenyészthető az a szuka, aki: 

– 2 éves kor alatti, 8 éves kor feletti életkorú, 

– 2 egymást követő fedeztetés között legalább 11 hónapnak el kell telnie, 

– egy tenyészszuka életében maximum 5 almot nevelhet. 

– nem fedeztethető be az a szuka, akinek egészségügyi állapota kétségessé teszi 

egészséges alom kihordását és felnevelését (pl. súlyos betegség, sérülés után még nem 

tudott a szervezete regenerálódni) 

– két császármetszés után a szukát ki kell venni a tenyésztésből. 

 

Kanok 

 



– A kanok tenyésztésbe állíthatóak a tenyésztéshez szükséges eredmények megszerzése 

után és korlátlan ideig tenyésztésben tarthatóak.  

– A kan tulajdonosok ugyanúgy felelősek a szabályok betartásáért mint a szuka 

tulajdonosa.  

– A kan tulajdonosnak tartózkodnia kell a fedeztetéstől, ha kételyei vannak a szuka 

tulajdonos szándékait és lehetőségeit illetően.  

– Tartózkodni kell a fedeztetéstől, 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. 

 

 

5. 9 Külföldön szerzett tenyésztési eredmények megítélése 

 

A vemhesen importált szukáknak az ellést követő lehető legközelebbi alkalommal kell 

megszerezni az utólagos tenyésztési engedélyt. Az alom bejelentése után a származási lapok 

kiadása addig szünetel, amíg a szuka nem teljesíti a tenyésztésbe vételi követelményeket. A 

kölykök regisztrációs lapot kaphatnak. Az alombejelentőhöz csatolni kell az eredeti 

fedeztetési igazolást, különben a kiskutyák nem vehetők törzskönyvi nyilvántartásba. A 

törzskönyvezési vagy honosító országban szerzett 5 nyelvű nemzetközi FCI munkavizsga 

bizonyítványt az MLRE elfogadja, abban az esetben, ha az importált egyed a magyar 

honosítás előtt szerezte meg azt abban az országban, ahol törzskönyvezve volt. 

Importált kanokat, még akkor is, ha külföldi Champion címük van, csak a MLRE 

tenyészvizsgáján szerzett „tenyészthető” minősítés és a megfelelő egészségügyi szűrések után 

lehet tenyésztésbe állítani. Kivétel a törzskönyvezési vagy honosító országban szerzett 5 

nyelvű nemzetközi FCI munkavizsga bizonyítvány, amelyet a MLRE elfogad, abban az 

esetben ha az importált egyed a magyar honosítás előtt szerezte meg azt abban az országban, 

ahol törzskönyvezve volt. 

Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai az irányadók. Egészségügyi szűréseket 

igazolni kell. Csak az FCI által elismert származással rendelkező kannal és az FCI által 

elismert törzskönyvező szervezet fedeztetési igazolása alapján. Kivéve, ha a kutya lakhelye 

esetlegesen nem FCI tagország, ekkor az adott ország szabályai az irányadóak. A külföldi kan 

egészségügyi szűréseit, eredményeit a fedeztetés előtt el kell juttatni a tenyésztésvezetőnek 

jóváhagyásra. 

Azokat a külföldi tenyészkanokat, melyek 6 hónapnál hosszabb ideje Magyarországon 

tartózkodnak, csak a MLRE tenyészvizsgáján szerzett „tenyészthető” minősítés és a megfelelő 

egészségügyi szűrések után lehet tenyésztésbe állítani, még akkor is, ha a kan származási 

lapjának honosítása nem történt meg. 

 

 

5.10 Az alom tartása 

 



A labrador kölykök és felnőtt egyedek tartása meg kell feleljen a mindenkor érvényben lévő 

általános állatvédelmi törvényeknek és a szabályzatban korábban leírt alapelveknek. 

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 tudják, hogy képesek-e a kölyköket addig tartani, amíg 

megfelelő gazdát találnak nekik. 

Az egyesületnek joga van a tenyésztőt és az almot bármikor ellenőrizni. 

 

5.11 A kölykök eladása 

 

A kölyköket legkorábban 8 hetes korukban lehet átadni az új tulajdonosnak, addig a 

tenyésztőnél kell maradniuk. A tenyésztő csak akkor adhatja át 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 tájékoztatja a kölyök hibáiról és 

ennek várható következményeiről.  

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 át, miután 

megbizonyosodott róla, hogy az új tulajdonos körülményei megfelelőek egy labrador 

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 és állatjóléti szabályokat vagy bizonyítottan 

nem valós adatokat közöl felelősségre vonható és fegyelmi vizsgálatnak vethető alá. 

 

5.12 Tenyészegyedek számára előírt egészségügyi szűrővizsgálatok 

A tenyésztésbe vétel feltétele a labrador retrieverek csípőízületi-, és könyökízületi 

röntgenvizsgálattal történő szűrése, valamint évenkénti szemészeti szűrővizsgálata.  

 

Csípőízületi diszplázia (HD) szűrés 

A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie. A kutya törzskönyvét 

be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed azonosságát ellenőrizni és 

igazolni azt. A röntgenfelvételen annak azonosíthatóságának érdekében ráfényképezéssel 

szerepelnie kell a kutya microchip számának és a felvétel dátumának. 

Bármelyik kamarai engedéllyel rendelkező állatorvossal el lehet végeztetni, akinek a 

megfelelő röntgenberendezése ehhez megvan. Kizárólag altatásban végezhető. Az állatorvos 

felelős a kutya azonosításáért és aláírásával, pecsétjével igazolja azt. 



A felvételt az azt elkészítő állatorvos is kiértékelheti, amennyiben tagja a Magyar Kisállat 

Ortopédiai Egyesületnek, ekkor az Egyesület honlapjáról letölthető kiértékelő lapot kell 

kitölteni és pecséttel, aláírással ellátva hivatalossá tenni. A kiértékelés másik módja, hogy a 

felvételt a Magyar Kisállatortopédiai Egyesület bíráló bizottsághoz kell beküldeni, az általuk 

kiállított hivatalos eredményt az MLRE elfogadja.  

Tenyészthetők a „mentes” (A), a „majdnem mentes” (B) „enyhe” (C), HD minősítésű 

kutyák. A „közepes” (D) minősítésű és a súlyosan diszpláziás (E) minősítésű kutyák 

tenyésztése tilos! 

2
 a HD szűrővizsgálati lapot a 2. számú melléklet tartalmazza 

 

Könyökdiszplázia (ED) 

A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie. A kutya törzskönyvét 

be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed azonosságát ellenőrizni és 

igazolni azt. A röntgenfelvételen annak azonosíthatóságának érdekében ráfényképezéssel 

szerepelnie kell a kutya microchip számának. 

Bármelyik kamarai engedéllyel rendelkező állatorvossal el lehet végeztetni, akinek a 

megfelelő röntgenberendezése ehhez megvan, és neve szerepel a Magyar Kisállat Ortopédiai 

Egyesület tagjainak listáján. Kizárólag altatásban végezhető. Az állatorvos felelős a kutya 

azonosításáért és aláírásával, pecsétjével igazolja azt. 

A felvételt az azt elkészítő állatorvos is kiértékelheti, ekkor az Egyesület honlapjáról 

letölthető kiértékelő lapot
7
 kell kitölteni és pecséttel, aláírással ellátva hivatalossá tenni. A 

kiértékelés másik módja, hogy a felvételt a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület bíráló 

bizottsághoz kell beküldeni, az általuk kiállított hivatalos eredményt az MLRE elfogadja.  

Azok a kutyák, amelyek „súlyos” könyökelváltozást mutatnak (artrózis), vagy amelyeket 

könyökdiszplázia miatt kellett műteni, nem tenyészthetők.  

Kiértékelési eredmény alapján az ED 0 és az ED I minősítésű kutyák tenyészthetőek, az ED II 

és ED III eredményű kutyák nem. 

3
 az ED szűrővizsgálati lapot a 3. számú melléklet tartalmazza 

 

Szemészeti szűrővizsgálat 

A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie. Ezután egy szűrés 

eredménye egy évig érvényes, tehát a vizsgálat évente, vagy a következő tenyésztésbevétel 

előtt ismételendő. 

A kutya származási lapját be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed 

azonosságát ellenőrizni, felelős az azonosításért és igazolja azt. 



A vizsgálatot bármelyik a megfelelő felszereléssel rendelkező, a Kisállat Szemészeti 

Egyesület által ajánlott listán szereplő állatorvos elvégezheti. A kutya tulajdonosa az 

eredményeket elküldi az MLRE-nek és ezzel hozzájárul, hogy az eredményeket az MLRE 

honlapján nyilvánosságra hozza.  

 

Tenyészthetőség feltétele: Progressziv Retina Atróphia, Etrópium, Entrópium, HC 

(Örökletes katarakta), és RD (Retina Dysplázia) a pároztatás előtt egy évnél nem régebbi 

negatív eredménnyel. PRA esetében " Optigen Teszt" is elfogadott Clear (mentes) vagy 

carrier (hordozó) eredménnyel. 

 

Exercise Induced Collapse (EIC) 

 

A fizikai megterhelés okozta összeomlás egy autoszomális, recesszív öröklésmenettel 

rendelkező betegség. A tenyészállatok szűrése genetikai teszttel lehetséges, amely kiszűri a 

betegségre érintett (homozigóta recesszív) hordozó (heterozigóta) és mentes egyedeket. A 

szűréssel nem rendelkező tenyészkutyák potenciálisan hordozónak tekinthetőek, ezért a 

Tenyésztési Tanács azt javasolja, hogy az EIC szűréssel nem rendelkező tenyészkutyákat csak 

mentes egyedekkel pároztassuk.  

Igazoltan hordozó az a kutya, akinek szűrési eredménye igazolta hordozó voltát, vagy egyik 

szülője érintett a betegségre. 

 

Epilepszia 

 

Az epilepszia súlyos, örökletes megbetegedés, melynek korai diagnózisa még nem megoldott. 

Az epilepsziás tüneteket mutató kutyákat azonnal ki kell vonni a tenyésztésből! 

 

 

5.13 Az alomellenőrzés általános szabályai 

Az alomellenőrzést a tenyésztésvezető, Tenyésztési Tanács tagjai vagy a megbízott 

alomellenőrök vagy megbízottja végzik. 

Az alomellenőrzést elvégezni csak az alábbi feltételek megléte esetén lehet: 

– a kiskutyákat az anyával együtt kell bemutatni, amitől csak akkor lehet eltekinteni, ha az 

anyakutya elfogadható okból nem tud jelen lenni (pld. elpusztult) 

– a kiskutyák születését a szuka tulajdonosa/tartója a fedeztetési jegyzőkönyv/fedeztetési 

igazolás alján található alombejelentő visszaküldésével bejelentette, és kérelmezte az „elit” 

származási lapokat az alom számára 

– a kiskutyák microchipjét az alomellenőr le tudja olvasni, 



- az alomellenőr megvizsgálja a kiskutyák fajtajellegét, fejlettségét, korra jellemző testsúlyát, 

higiéniai körülményeit 

- a kiskutyák rendszeres féreghajtását és oltását kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos 

igazolásával kell igazolni 

Az alomellenőrzés megtörténtét az alomellenőr jegyzőkönyvben rögzíti
9
. Az alomellenőrzési 

jegyzőkönyvet az ellenőrzést követően 8 napon belül a MEOESZ törzskönyvvezetőjének el 

kell küldeni, aki az alomellenőrzés megtörténtét a szuka törzskönyvébe köteles bevezetni. Az 

„Elit” származási lap kiadásának feltétele az alomellenőrzés megtörténte.  

4
 Az alomellenőrzési jegyzőkönyvet a 4. melléklet tartalmazza. 

 

Az alomellenőrzés menete 

 

Az alomellenőrzést az „elit” származási lap kérésével, a tenyésztő kezdeményezi a MEOESZ 

és az MLRE felé.  Az alom adatait tartalmazó ellenőrző jegyzőkönyvet az MLRE juttatja el az 

alom ellenőrzésével megbízott személynek. Előzetes egyeztetés és a transzponderek 

beültetése után (ideális esetben a kölykök 6-8 hetes kora között) az MLRE alomellenőrei 

kimennek a tenyésztőhöz és leellenőrzik az almot. Ennek alapfeltétele, hogy az alom - 

értelemszerűen élő - összes kölyke az anya kutyával együtt a Tenyésztőnél legyen 

megtalálható. Amennyiben ez nem teljesülhet „Elit”származási lapot nem kaphatnak a 

kölykök függetlenül, az egyéb feltételek teljesítése esetén sem! 

 

A jegyzőkönyv megfelelő rovatába a microchip számot be kell írni vagy a vonalkódját el kell 

helyezni. Az alomellenőr aláírásával és bélyegzőjével igazolja a jegyzőkönyvön az ellenőrzés 

megtörténtét. 

 

Az elhullott vagy fel nem lelhető kölykökről az alomellenőrzést végző személy köteles 

jelentést tenni az MLRE felé. 

 

Meg kell tagadni az egész alom elfogadását akkor, ha az egyedek a fajtajellegnek nem 

felelnek meg, bármely kétség merül fel a fajtatisztasággal kapcsolatban. Ezen vitás esetben az 

alomellenőr ezt a tényt jegyzőkönyvezi, majd az MLRE a tenyésztőtől DNS vizsgálatot 

kérhet. 

 

Az alomellenőrzési jegyzőkönyvet az MLRE eljuttatja a MEOESZ törzskönyvezési 

osztályának, akik az ellenőrzés tényét rávezetik a származási lapra. 

 

5.14 Kennelnév és az almok elnevezése 

 

A kennelnév a tenyésztő ebtenyészetének a Kinológiai Szövetség által kiadott és 

nyilvántartott egyedi elnevezése. Minden kennelnévnek írott és kiejtett formában különböznie 

kell a már védett kennelnevektől. Ezt a tenyésztők személyes használatra kapják, az összes 

általuk tenyésztett egyedet –ill.fajtát-ezzel a családnévvel kell törzskönyveztetni. A 

kennelnevet nem lehet megváltoztatni ill.újabbat kiváltani. Már kiadott kennelnevet a 

tenyésztő halála után az utolsó alomtól számított 10 év elteltével lehet újra engedélyezni.  



A kennelnevet a Kinológiai Szövetség adja ki, kérelemre. A kennelnév iránti kérelmet az az 

Egyesülethez kell benyújtani, legkésőbb az első fedeztetés bejelentésekor. Az Egyesület a 

kérelmet 5 munkanapon belül továbbítja a Kinológiai Szövetséghez, mely gondoskodik a 

kennelnév nemzetközi levédéséről A kennelnév levédés díját a Kinológiai Szövetséghez kell 

befizetni. 

A befizetése után a kennelnév végérvényesen védetté válik.  

Nem adható a kölyöknek olyan név, amely más, levédett kennelnévhez hasonlít, vagy vele 

azonos, kivétel ez alól, ha a kérdéses kennel tulajdonosa belegyezik, de akkor is, csak mint 

harmadik név illeszthető be a védett kennelnév. Nem adható a kölyköknek trágár, illetlen, 

vagy rasszista utalást tartalmazó név. 

 

 

5.15 Származás-ellenőrzés 

 

A származás ellenőrzést minden esetben el kell végezni, ha a vélt származással kapcsolatosan 

vétlen vagy szándékolt tévedés gyanúja merül fel. 

A származás-ellenőrzés DNS vizsgálattal történik. A mintákat a származásellenőrzéshez 

állatorvossal kell vetetni, aki a kutya azonosítását kísérőiratban igazolja.  

Ha a feltételezett származást a DNS vizsgálat eredménye alátámasztotta, akkor az ennek 

alapján készített származási lapra/lapokra a „DNS vizsgálattal igazolt származás” záradékot 

fel kell vezetni, amit a kiállító aláírásával és bélyegzőjével ellát. A vizsgálati eredményt az 

Egyesület a tulajdonostól bevonja és irattárban megőrzi. 

Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében a DNS labor a vizsgálati eredmények egy 

másolatát az Egyesület törzskönyvvezetőjének is megküldi. 

Szankció: Bizonyítottan szándékos visszaélés esetén az elkövetőt az egyesületből ki kell 

zárni. 

 

 

6. Kiállítási szabályzat 
 

A kiállítások szervezésében és bírók felkérésében az FCI és a MEOESZ kiállítási szabályzata 

a mérvadó, az MLRE az ott leírt szabályokat követi kiállításainak szervezésében. 

 



 

A tenyésztési szabályzathoz tartozó mellékletek listája 
 

1. tenyészvizsga menete és részei: küllembírálat + képességvizsga + munkavizsga 

2. HD szűrővizsgálati lap 

3. ED és szűrővizsgálati lap 

4. Alomellenőrzési jegyzőkönyv 

5.Szemvizsgálat szűrővizsgálati lap 

6.Tenyészszemle küllembírálati lap 

7. Képességvizsga bírálati lap 

8. Munkavizsga bírálati lap 

9. Magatartásvizsgálati bírálati lap 

10. Tenyészengedély  

11. Fedeztetési jegy 

12. Alombejelentő 
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