TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT
Beagle

1. A tenyésztési szabályzat célja: A magyarországi Beagle állomány minőségi
fejlesztése érdekében a fajta tenyésztői munkájának rendszerezése, amely magában
foglalja a fajtával kapcsolatos tenyésztési és nyilvántartási feladatokat. Egyesülete
célja, a fajta standard előírásainak megfelelő, egészséges, örökletes betegségektől
mentes, jó populáció létrehozása.
2. Az Egyesület tehát a fajta tenyésztésének céljait a következőkben foglalja össze:
- A standardnak ( FCI 161 sz.) megfelelő küllem/fenotípus.
- Örökletes terheltségektől mentes egészséges állomány tenyésztése.
3. Tenyésztési szabályok
Jelen tenyésztési szabályok és szabályzatok része a DKK egyesület tenyésztési
programjának, ezért minden Beagle tenyésztőre és tulajdonosra kötelező érvényűek,
függetlenül attól, tagja e az DKK egyesületnek vagy sem. Minden tenyésztőnek és
fedező kan tulajdonosnak be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait.
Minden klubtagnak kötelessége a szabályok megismerése és megismertetése, ezek
betartása és betartatása.
Az Egyesület a fajta fejlődésének és a meglévő populáció minőségének javítása
érdekében fő céljai közt tartja a következőket:
a, megőrizni és továbbfejleszteni a Beagle kiváló adottságait
(barátságos,
vidám természetű, intelligens)
megjelenését,
temperamentumát, munkaképességét mely tulajdonságok napjaink
egyik legkedveltebb kutyájává tették.
b, stabil idegrendszerű, standardnak megfelelő, egészséges egyedek
tenyésztése, az eredeti tenyészcélt és a XXI. sz. életkörülményeit is
szem előtt tartva a lehető legstabilabb állomány létrehozása.
Az Egyesület célja, hogy tenyészteni kizárólag az egyesület szabályainak
megfelelően elbírált egyedekkel lehessen.

4. Beagle standard (FCI No 161)
Pártfogó: FCI
Felhasználás: Kopó
FCI besorolás: VI. csoport - kopók és hasonló fajták
1.3 Kis méretű kopók-munkavizsgára kötelezett
Rövid történet:
A Beaglet a nagyobb termetű foxhoudnokból tenyésztették ki nyúlvadászatra. A
vadászok gyalog és nem lóháton vettek részt ezeken a vadszatokon. Falkában
használták őket. Jellemzően lelkes, örömmel dolgozik, munkára mindig kész. A fajta
sportos benyomást kelt. Orrukkal folyamatosan a földön kutatnak csapások után. VIII.
Henrik és I. Erzsébet királynő uralkodása alatt voltak drótszőrű beaglek is, melyek
közül néhány elég kicsik volt ahhoz, hogy elférjen egy vadászkabát zsebében. A fajta
mérete nőtt, de kisebb egyedek a mai napig születnek.
Általános megjelenés:
Erős, kompakt felépítésű kutya, a minőség benyomását kelti, durvaság nélkül.
Arányok:
A könyökmagasság kb. fele a marmagasságnak.
Koponyahossz: orrhossz=1:1
Magatartás/temperamentum:
Élénk kutya, melynek legfontosabb feladata a vadászat, elsősorban nyúl
nyomkövetése. Bátor, céltudatos, kitartó és aktív. Értelmes, éber és kiegyensúlyozott
vérmérsékletű. Barátságos, nem mutat agresszivitást vagy félénkséget.
Fej:
Elég hosszú, erőteljes, durvaság nélkül, szukáknál finomabb. Ráncoktól és redőktől
mentes.
Koponya rész:
Koponyatető: enyhén boltozatos, mérsékelten széles, enyhe fejtetővel.
Stop: Jól kifejezett, A fej hosszát a nyakszirttől az orrhegyig a stop osztja két minél
egyenlőbb részre.
Arc rész:
Orr:
Széles, lehetőleg fekete, de világosabb színű kutyáknál megengedhető a kevesebb
pigmentáció. Az orrlyukak tágak.
Pofa:
Nem elhegyesedő.

Ajak:
Mérsékelten lelógóak.
Állkapocs/fogazat:
Az állkapocsnak erősnek kell lennie, tökéletes, – szabályos és teljes – ollós
harapással, azaz a felső metszőfogak hézag nélkül zárnak az alsók elé és merőlegesek
az állkapocsra.
Szem:
Sötétbarnák vagy mogyorószínűek, elég nagyok, nem kidülledőek vagy mélyen ülőek.
Megfelelő távolságra egymástól, szelíd, esdeklő arckifejezést sugároznak.
Fül:
Hosszúak, végük lekerekített, előrehúzva csaknem az orr hegyéig érnek. Alacsonyan
tűzöttek és kecsesen lógnak az arc mellett.
Nyak:
A nyomhoz való könnyű lehajlás biztosítása érdekében, megfelelően hosszú. Enyhén
lebernyeges és enyhén ívelt.
Test:
Az ágyék rövid, de jól kiegyensúlyozott.
Felső vonal:
Egyenes és vízszintes.
Lágyék:
Erős és rugalmas.
Mellkas:
A könyök alá ér. A bordák jól íveltek és jól hátraérnek.
Alsóvonal és has:
Túlzott felhúzottság nélkül.
Farok:
Izmos és középhosszú. Magasan tűzött, vidáman hordja. Nem kunkorodik a hát fölé,
illetve tőből nem hajlik előre. Szőrrel jól borított, különösen az alsó felén.
Végtagok:
Mellső rész:
Vállak:
Jól hátrahelyezett, nem terheltek.
Könyök:
Szilárdak és nem befelé vagy kifelé fordulók.
Melső végtagok:
Egyenesek és függőlegesen jól a test alá helyezettek, erőteljes, kerek csontozattal
rendelkeznek, a mancs felé nem elkeskenyedőek.
Lábközép:
Rövid.
Mancsok:

Tömörek és erősek. Jól csontozottak és párnázottak. Nem nyúlmancsok. Rövid
karmok.
Hátulsó rész:
Comb:
Izmos.
Térd:
Jól hajlított.
Csánkok:
Erősek, alacsonyan helyezettek és egymással párhuzamosak.
Hátulsó mancsok:
Tömörek és erősek. Jól csontozottak és párnázottak. Nem nyúlmancsok. Rövid
karmok.
Mozgás:
Egyenletes, határozott, dülöngélés nélkül. Szabad lépés hosszú előrelépéssel, magas
akció nélküli. A hátsó lábak tolóerőt mutatnak. Hátul nem mozoghat szorosan. Nem
tipeghet és nem hurkolhat elől.
Szőrtakaró:
Szőr:
Rövid, sűrű és időjárásálló.
Szín:
Tricolor (fekete,cser és fehér); kék, fehér és cser; borz-foltos(badger pied); nyúlfoltos (hare pied); citrom-foltos(lemon pied); citrom és fehér; vörös és fehér; cser és
fehér; fekete és fehér; teljesen fehér.
A teljesen fehér kivételével az összes szín lehet pettyezett.
Más szín nem megengedett.
A farok vége fehér.
Méret:
Kívánatos legkisebb marmagasság: 33cm.
Kívánatos legnagyobb marmagasság: 40cm.
Hibák:
A fenti pontoktól való bármilyen eltérést hibának kell tekinteni, – értékelésének
pontos arányban kell állnia az eltérés fokával és azzal, hogy az mennyire van hatással
a kutya egészségére, jó közérzetére és arra a képességére, hogy tradicionális munkáját
ellássa.
Kizáró hibák:
– Agresszív vagy túlságosan félénk.
– Amelyik kutya egyértelmű fizikai vagy viselkedési zavarokat mutat, az kizárandó.
Megjegyzés: A kanoknak két normálisan fejlett, teljes egészében a herezacskóban
elhelyezkedő herével kell rendelkezniük.

5. A tenyésztés feltételei
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 jó körülményeket
kell biztosítania a tenyészegyedek részére, ami megfelel a fizikai és lelki igényeiknek és
az utódok fejlődésének, szocializálódásának.
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.
Tenyészteni csak FCI származási lappal rendelkező kutyával lehet, amelyek az FCI
standardban meghatározott megfelelő küllemmel és temperamentummal rendelkezik,
funkcionálisan egészséges és örökletes betegségektől mentes, valamint regisztrálva
van egy FCI által elismert törzskönyvben, továbbá teljesíti jelen szabályzat
követelményeit.
Részt kell vennie a DKK, vagy más hasonló magyar, illetve külföldi szervezett
tenyészszemléjén, vizsga szabályzata alapján az egészségügyi eredményekkel
együttesen meg kell felelnie a követelményeknek és előírásoknak.
Nem lehet tenyészteni kutyákat standardban szereplő kizárásra okot adó hibákkal.
Ajánlott egészségügyi szűrések:
- Lafora (epilepszia)
- Imerslund-Grasbeck Syndrome (IGS)
- Musladin-Lueke Syndrome (MLS)
- Neonatal cerebellar cortical degeneration (NCCD)
A megszerzett egészségügyi szűrések jó eredményei beleszámítanak az éves
pontversenybe az ott meghatározott értékekkel.
Csak azon kutyáknak engedélyezett a tenyésztése, amelyek megfelelnek az Egyesület
jelen Tenyésztési Szabályzatában rögzített kívánalmaknak, küllem és egészség
tekintetében. A tenyészthetőség feltétele az Egyesület, illetve hasonló minőségű
szervezet tenyészszemléin kiadott tenyészthető minősítés. A tenyészszemlét az
Egyesület által elfogadott bíró végzi.
A tenyésztésbe vétel feltétele képességvizsga vagy munkavizsga, valamint 2 db
kiállításon megszerzett kitünő cím, amiből legalább az egyiket nemzetközi kiállításon
kell, hogy szerezze.

A tenyésztésbe vétel korhatára:
Alsó korhatár:
Kan esetében betöltött 15 hónapos kor.
Szuka esetében betöltött 18 hónapos kor.
Felső korhatár:
Kan esetében nincsen meghatározva.
Szuka esetében a betöltött 8 éves kor.
A tenyésztésbe vétel idején a fedeztetés ill. a fedezés időpontját értjük.
Két fialás közötti idő:
Egy szuka egy naptári évben egyszer szülhet.
Egy szuka élete során legfeljebb 6 alkalommal nevelhet fel kölyköket.
Tenyészhely
Egy tenyészhely alatt az adott postacímen található tenyészetet/ tenyészeteket értjük.
Egy évben (365 nap, naptári évtől függetlenül) egy tenyészhelyen a fenti
szabályrendszer figyelembevételével max. 5 fialás történhet.
A Beagle tenyésztésben a természetes fedeztetés mellett a friss-, hűtött-, és
mélyhűtött spermás termékenyítés - ha az egyébként a vonatkozó jogszabályok
szerint történik - egyaránt elfogadott
A felnevelhető kölykök száma:
Átlagosan 5-7 kölyök születik egy alomban, amelyek felnevelése általában nem okoz
gondot a szukának. Tapasztalatok szerint megfelelő tartással és gondoskodással a
nagyobb létszámú almok egyedei is sikeresen felnevelhetők. Ezért a felnevelhető
kölykök számát az Egyesület nem korlátozza.
Az Egyesület minden egészséges, életképes kiskutyát törzskönyvez, ha a szülők
rendelkeznek az előírt törzskönyvezési minősítésekkel. Az állatvédelmi törvény nem
engedélyezi az egészségesnek látszó utódok elpusztítását még akkor sem, ha olyan
sokan vannak, hogy a szuka nem képes őket felnevelni. Ilyenkor „dajkakutya”
bevonása, vagy mesterséges felnevelés szükséges.
A tenyésztőnek (szuka tulajdonos) jelentenie kell az Egyesület felé az egész almot,
legkésőbb a kölykök 180 napos koráig, az erre rendszeresített „Alombejelentő
jegyen”. Amennyiben ezen időpontig a kiskutyák chipezése már megtörtént, csatolni
kell az állatorvos igazolását a transzponder behelyezéséről.

Az alombejelentő jegy első 2 példányához csatolni kell:
a fedeztetési jegy egy példányát
a tenyésztő FCI által védett kennelnév igazolásának másolatát;
a szuka Származási lapjának mindkét oldali másolatát;
a kan Származási lapjának mindkét oldali másolatát;
mindkét szülő tenyészszemle, képességvizsga bírálati lapja másolatát;
mindkét szülő, addig elért minősítéseinek másolatait, (kiállítási, CH
igazolást, stb.);
a szövetségi tagsági igazolvány másolatát vagy a tagdíj befizetésének
másolatát
az alomhoz kapcsolódó befizetések bizonylatainak másolatait;
a törzskönyvezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
Minden kölyköt kötelező egyedi megjelöléssel (chip) ellátni, legkésőbb az alom 3
hónapos koráig.
Tenyészszemle
Az Egyesület évente legalább 2 alkalommal önálló szervezésben vagy más elismert
tenyésztő szervezettel közösen, lehetőség szerint az ország tájegységeire elosztva
(nyugat-kelet) előre meghirdetett tenyészszemlét tart.
Az Egyesület tenyészszemléjén a tenyészthető minősítés címet csak az Egyesület
Vezetősége által elfogadott azon bíró adhatja vagy tagadhatja meg, aki érvényes, az
beagle fajtára jogosító FCI bírói igazolvány birtokában van. Tenyészszemlén bíró az
lehet, aki angol véreb fajtára FCI által elismert küllembíró. A tenyésszemle
eredménye a bírálat után az eredeti származási lapra felvezetésre kerül.

A teljesítményvizsgálatra szolgáló szabályzatok
Képességvizsga szabályzat
Általános rendelkezések
1. A képességvizsga kizárólagos célja az öröklődő vadászati és emberkeresési
alkalmazhatóság szempontjából fontos tulajdonságok meglétének vizsgálata,
hogy a kutya legfontosabb örökletes adottságait felmérje. A sikertelen vizsga
bármikor ismételhető.
2. Az Egyesület által rendezett képességvizsgán kizárólag az FCI által elismert
teljesítménybírói bírálhatnak, illetve az általuk kijelölt segédek segédkezhetnek.
3. Az ország több pontján, évente több alkalommal rendezhető, a fajtagondozó
elismert tenyésztő szervezet által.
4. A vizsgára nevezhető bármely angol véreb, amely betöltötte a 12 hónapos kort.
5. Az Egyesület elfogadja a teljesített képességvizsgát és annak eredményét,
amennyiben az, a Meoesz által elismert magyarországi szervezet által igazolt.
6. Az Egyesület a képességvizsga teljesítéseként elfogadja a más országban
teljesített munkavizsgát, amennyiben az, az FCI által elismert bizonyítvánnyal
igazolt.

Képességvizsga vad vonszalékon:
A képességvizsga egy mesterségesen kialakított (lehetőleg nyúl, de lehet
szarvas, vagy vaddisznóláb is) vonszalékból, illetve az idegrendszer
vizsgálatából áll:
- A vonszalék hossza kb. 100 m, melyet gyér aljnövényzetű erdei, vagy ligetes
területen kell fektetni.
A vonszalék elejét mindig meg kell jelölni, a végén a vonszalék tárgyát kell
elhelyezni.
A bírálat során a vonszalék iránt erősen érdeklődő, azon határozottan induló
és haladó kutya kaphat „Megfelelt” minősítést.
A kutyát a vezető végig vezetőszíjon tartja. A kutya a vonszalékról
kismértékben letérhet, azonban a vizsga akkor számít sikeresnek, ha a kutya
önállóan, segítség nélkül visszatér arra.
Nem követelmény a vonszalék pontos kidolgozása, de a vonszalék iránti
érdeklődés, a rajta való elindulás, illetve az önállóság alapfeltétel.
Nem hiba, ha a kutya a területen levő egyéb állatok nyomát is jelzi.
Vonszalék-munka
Minden kutyának külön vonszalékot készítünk kb. 100 lépés hosszan,
lehetőleg frissen lőtt nyúllal, vagy őz-, szarvas vagy vaddisznólábbal. Ne
fektessük széllel szemben. Egyszerre csak egy kutya dolgozik, végig
vezetéken. A vezető nem irányíthatja a kutyát, de keresésre buzdíthatja. A
bíró a vezető mögött, vagy a vonszalék mellett haladva értékeli a munkát.
Megfelelő annak a kutyának a teljesítménye, amelyik érdeklődik a nyom
iránt, önállóan keres és megtalálja a vonszalék végét a nyomon haladva.
Ha a kutya eltávolodik a nyomtól, és a bíró úgy ítéli, hogy arra segítség
nélkül nem tér vissza, utasítására a vezető visszahívhatja, és újból
indíthatja a kutyát.
Az idegrendszer vizsgálata:
- Az idegrendszer vizsgálata egy megfelelő méretű tisztáson, vagy mezőn
történik. Egyszerre max. 5 kutya vizsgázhat. A vezetők egymástól 3-5
méterre haladva, laza pórázon vezetik a kutyákat. Az ebek nem zavarhatják
egymást. Tőlük min. 20 méterre egy segítő puskából 1 perces különbséggel
2 lövést ad le. A kutyák felfigyelhetnek a lövésre, de kifejezett ijedtséget
nem mutathatnak, vezethetőnek kell maradniuk. Amelyik kutya megijed, de
pórázon tovább vezethető, lövésre érzékeny. Amennyiben a többi feladaton
jól megfelelt, a vizsgát teljesítheti, de a bírálati lapjára rá kell vezetni:
„Képességvizsgán lövésre érzékeny”.
Amelyik rángatja a pórázt, menekülni próbál, vagy a lövések után nem vezethető
tovább, a vizsgán nem felelt meg.

Értékelés
A beagle a képességvizsga során kizárólag Megfelelt vagy Nem felelt meg
minősítést kaphatnak. A bírók a bírálati lapon rövid szöveges leírást adhatnak a
kutya munkájáról.
Angol vérebek részére a Tenyészthető minősítés csak a képességvizsga eredményes
teljesítése után adható ki!
Képességvizsga bírálati táblázat minta:
Értékelési
szempontok:
Idegrendszer
vizsgálata:
(viselkedés lövésre)
Vonszalék munka:
Nyomkövetési hajlam
Érdeklődés, kitartás
A vizsga minősítése:

Megjegyzés:

MEGFELELT/NEM FELELT MEG

Beagle Munkavizsga Szabályzat
A beagle az FCI szabáyzata szerint a Champion cím eléréséhez
munkavizsgára kötelezett fajta. A MEOE szabályzata értelmében a
Szépségchampionátushoz az elérhető összpontszám 2/3 -t teljesíteni kell.
A beagle nyúlhajtásra kitenyésztett angol kopófajta. Eredeti
funkciójára manapság már csak néhány országban használható.
Magyarország törvényei tiltják a kopózást. Így az örökletes tulajdonságai alapján más
célokra használjuk. Azonban ezen tulajdonságok - mint a hanggal hajtás vagy a
kiváló nyomkövető képesség - fennmaradása a fajta szempontjából alapvető.
A vizsga célja tehát a veleszületett hajlamoknak és a kutya képzettségének, így
taníthatóságának vizsgálata. ez utóbbi a falkakopók esetében nem tartozik a fajták
erősségei közé, de a feladatok egyszerűségét figyelembe véve mégsem
megoldhatatlan probléma.
A munkavizsgán vagy versenyen csak FCI származási lappal rendelkező kutya vehet
részt, életkortól függetlenül.
A vizsga szabályzata alapján verseny rendezhető, melyen beagle-n kivűl más
falkakopók is indulhatnak.

A vizsga részei:
vezetékre vétel
pórázon vezethetőség
elfektetés
vezeték munka mesterséges vércsapán
Vezetékre vétel:
A szabadon futkározó kutyát vezetője füttyel vagy hangjellel magához hívja. A
kutyának örömmel kell vezetőjéhez mennie és hagyni, hogy a pórázt rácsatolja.
Pórázon vezethetőség
Nem lehet vizsgázni szorító vagy szöges nyakörvvel. A kutya a vezető lába mellett
halad. A bíró utasítására a vezető kopójával fordulatokat végez, melyeket mezőn és
lábas erdőben is végrehajt. A lényeg, hogy szemléltesse kopója vezethetőségét.
A kutya nem rángathatja, húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdőben olyan
közel kell a fák mellett elhaladni, hogy a kutyának le kelljen maradnia vezetője
mögött. A kutya nem akadhat fenn a pórázzal a fán.
Elfektetés:
Elfektetés szabadon:
A vezető kutyáját elfekteti, majd kb 20 lépést továbbhalad és befordul az erdőbe. 2
perc elteltével a vezető visszamegy kutyájához. Ez idő alatt a kutyának csendben és
nyugodtan fekve kell maradnia. Ha a kutya felül, de helyét nem hagyja el, nem számít
hibának. Hiba, ha a kutya nyugtalankodik, ugrál vagy nem marad csendben.
Amennyiben helyét 5 m-nél messzebbre elhagyja, a feladat 0-ra értékelendő.
Amennyiben ezt a gyakorlatot a kutya rögzített pórázon hajtja végre, az “Elfektetés
rögzített vezetéken” feladatot teljesíti. Azonban a kutya ez esetben sem
nyugtalankodhat, ugathat vagy ugrálhat, illetve tilos a vezeték rágása.
Vezetékmunka mesterséges vércsapán:
A vércsapákat lehetőleg aljnövényzettel fedett szálerdőben kell
fekteni. A csapa indulhat erdőn kívül növényzettel fedett területen, de a 2. töréstől
feltétlenül erdőben legyen. A fektetéshez vadvér, ennek hiányában marhavér
használható. A vért spriccelni vagy tupfolni kell. A csapa hossza 400 m, 2
tompaszögű töréssel, a 2. és a 3. száron egy-egy sebággyal. A vércsapa készítéséhez
kb. 3dl vér szükséges. A vércsapa elejét és végét táblával kell jelölni, végére őzet

vagy vadbőrt kell helyezni, a csapafektetéshez használt vérrel megjelölve.
A kijelölésnél és a fektetésnél az egyik bírónak jelen kell lennie. A munka a
fektetéstől számított 4 óra múlva kezdhető meg. A csapa kidolgozásakor a kutyát a
vezetőn kívül két bíró kíséri. A vezetékmunkához min. 6 m hosszúságú vezeték
használható, melyet csapakövetésnél teljes hosszában ki kell ereszteni. A munka
során a vezető halk szavakkal biztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja,
lefektetheti majd továbbindíthatja. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a csapáról, de
önmagát korrigálva visszatér és folytatja a munkát. Hiba viszont, ha a kutya nem
érdeklődik a csapa iránt, idegen nyomra tér át, és vissza kell helyezni az eredetire, ha
a vezető nem engedi ki teljes hosszon a vezetéket, ha gyeplőzve irányítja a kutyát,
vagy hátrafordulva a bíróknak kitett jeleket figyeli. A kutyát kétszer lehet ismételten
a helyes csapára tenni (csapára tételnek az számít, ha azt a bíró rendeli el;ha a kutya a
terepadottságokat figyelembe vételével kb. 40 méterre eltávolodott a csapától, és arra
magától nem találna vissza. Ilyenkor a vért a bíró mutatja meg.) Ha a vezető
észreveszi, hogy kutyája letért a csapáról és magától visszateszi, nem számít ismételt
csapára tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell.
Minden kutyát külön csapán kell vizsgáztatni.
Feladat

é.sz. oszt.

Vezetékre vétel
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Elfektetés szabadon

4
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Vércsapa munka
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2
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Minősítés:
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A III. díjas munka esetén az elfektetés rögzített szíjon is végezhető.
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