
A RODÉZIAI RIDGEBACK TENYÉSZTÉSÉNEK SZABÁLYZATA 

 

1.  A tenyésztési szabályzat célja: 

A magyarországi RODÉZIAI RIDGEBACK állomány minőségi fejlesztése érdekében a fajta tenyésztői 
munkájának rendszerezése, amely magában foglalja a fajtával kapcsolatos tenyésztési és 
nyilvántartási feladatokat. 

2.  A fajta leírása, fogalma: 

FCI - Standard alapján 

Nr.146/1996.12.10./GB  

RHODESIAN RIDGEBACK - Magyarul: Rodéziai Ridgeback 

EREDET: Dél-Afrika. 

A leírás a Dél-Afrikai Kennel Szövetség és a Zimbabwe Kennel Klub által készült. 

Az alábbi jelenleg is érvényben lévő fajtaleírást 1996. december 10-én publikálták első ízben. 

 

HASZNOSÍTÁS: 

A Rodéziai Ridgebacket a világ számos pontján használják még vadászkutyaként, de legfőképpen 
kiváló házőrző és családi kutyaként ismert. 

FCI besorolás: 6-os fajtacsoport: Kopók, vérebek. (Kötelező munkavizsga: nincs.) 

 

A FAJTA RÖVID TÖRTÉNELMI ÖSSZEFOGLALÓJA: Jelenleg a Rodéziai Ridgeback az egyetlen 
bejegyzett Dél-Afrikából származó őshonos fajta. Őseinek nyomára a dél-afrikai Fokföldön 
bukkanhatunk, ahol a kontinensre érkező korai telepesek kutyáival és a félig háziasított ridge-l 
rendelkező Hottentotta vadászkutyával kereszteződött. Az akkori hajtóvadászatokon a kutyákat 2 
vagy 3 fős csoportokban alkalmazták, ahol a Rodéziai Ridgeback vagyis Oroszlánkutya eredeti szerepe 
kiemelkedő mozgékonyságának köszönhetően, a nyom követése -főképpen oroszláné- és a vad 
sakkban tartása volt a vadász megérkezéséig. Az eredeti fajtaleírást elsőként F.R.Barnes készítette 
Bulawayo városában Rodéziában 1922-ben, melynek alapjául a Dalmata leírása szolgált. Az elkészült 
fajtaleírást a Dél-Afrikai Kennel Szövetség 1926-ban jóváhagyta. 

 

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: 

A Rodéziai Ridgebacknek megjelenésében egy jól kiegyensúlyozott, erős, fejlett izomzatú, fürge, 
élénk, eleven, szimmetrikus alakú, nagy állóképességű és jókora sebességre képes kutya benyomását 
kell keltenie. A hangsúly a mozgékonyságon ,az elegancián és az egészségén van mindenféle hajlam 
nélkül a tömörségre ill. masszívságra. A fajta különlegessége a kutya hátán található ridge; melynek 
vonalában a szőr ellentétes irányban nő a szőrzet többi részéhez képest. A ridge a fajta ‘címere’. A 
ridgenek jól körülhatároltnak, szimmetrikusnak és fokozatosan elkeskenyedőnek kell lennie a tompor 
irányába. Közvetlenül a vállak mögött kell kezdődnie és folytatódnia a csípőcsontig. A ridgenek 
rendelkeznie kell 2 egyforma koronával = szőrforgóval szemben egymással. Több szőrforgó nem 
lehet! A szőrforgók alsó vonala nem terjedhet lejjebb, mint a ridge teljes hosszának egyharmada. A 
ridge szélességének jó átlagértéke 5 centiméter. 



 

VISELKEDÉS, VÉRMÉRSÉKLET: 

Tiszteletet parancsoló, értelmes, idegenekkel szemben tartózkodó, de nem agresszív vagy félénk. 

FEJ: 

KOPONYAI RÉGIÓ: 

Koponya: 

A fej szélessége a fülek között, a távolság a nyakszirttől a stopig, stoptól az orr végéig azonosnak kell 
lennie. Sík, a fülek között széles. Nyugalomban ránctalan. 

Stop (homlok és az arcorr közötti hajlat): ésszerűen, jól meghatározható. Nem képez egyenes vonalat 
az orr és a nyakszirtcsont között. 

 

ARCORRI RÉGIÓ: 

Orr: Az orr színe fekete vagy barna lehet. A fekete orr kísérője a sötét szemszín, a barna orré pedig a 
borostyánsárga szemszín. 

Arcorr: A pofa hosszú, mély és erőteljes. 

Ajkak: Az ajkak tiszták, szorosan rásimulnak az állkapocsra. 

Állkapocs, fogazat: Az állkapocs erős, tökéletes komplett, ollós harapású fogazattal, azaz a felső 
fogazat szorosan fedi az alsó fogazatot, és az állkapocsra merőlegesen ülnek. A fogazat jól fejlett 
különösen a metszőfogak. 

Arc: Az arc tiszta. 

Szemek: Mérsékelten távol ülőek, kerekek, fényesek, szikrázóak, intelligenciát sugároznak, színük 
harmonizál a szőrzet színével. 

Fülek: Kevésbé magasan tűzöttek, közepes méretűek, a fültőnél szélesek és fokozatosan 
elkeskenyednek és egy lekerekített pontban végződőek. A fejre simulónak kell lenniük. 

NYAK:  

Korrektül hosszúnak kell lennie, erős és ‘ránctalan’. 

TEST: 

Hát: Erőteljes. 

Csípő: erős, izmos, kissé ívelt. 

Mellkas: Nem túl széles, de nagyon mély és öblös, a könyökig ér. Oldalnézetből látható a mellkas 
elülső része. A bordák mérsékelten íveltek, és sohasem hordós ívűek. 

FAROK: 

A tövénél erős és fokozatosan elkeskenyedik, egyöntetű, mérsékelten hosszú. Se nem túl magasan 
vagy alacsonyan tűzött, enyhén görbített, sohasem kunkorodó. 

 

 



VÉGTAGOK: 

MELLSÕ VÉGTAGOK: A mellső lábaknak tökéletesen egyenes vonalúnak kell lenniük, erősnek, és jó 
csontozatúnak, a könyökök pedig szorosan a test mellett. Oldalnézetből a mellső lábak szélesebbnek 
tűnnek, mint szemből. 

Vállak: A vállak szárazak, jól izmoltak. 

Lábtő: erős, enyhe ívvel. 

 

HÁTSÓ VÉGTAGOK: A hátsó lábak izmai szárazak, jól körülhatárolhatóak. 

Térd: Jól forduló térdkalács. 

Csánk: Erős, viszonylag lent helyezkedik el. 

 

LÁBAK: A lábak szilárdak és legömbölyítettek, boltozatos lábujjakkal és erős, rugalmas talppárnákkal. 
Az ujjak és a talppárna közötti részt szőr védi. 

 

JÁRÁS, MOZGÁS: 

Egyenesen előre haladó, kötetlen és élénk. 

 

SZÕRZET: 

TÍPUSA: Rövid, sűrű, sima és fényes, de sohasem bolyhos vagy selymes. 

 

SZÍNE: A halvány búza színtől a vöröses búzaszínig. Egy kevés fehér a mellkason és a lábujjakon 
megengedett, de túl sok fehér szőr nem kívánatos az alábbi helyeken: a hason, és a lábujjak felett. 
Sötét pofa és fül megengedett. A fekete szőr a szőrzetben kifejezetten nem kívánatos. 

 

MÉRET ÉS TESTTÖMEG: 

Marmagasság: Kanoknál: 63-69 cm 

Szukáknál: 61-66 cm 

Súly: Kanoknál: 36,5 kg 

Szukáknál: 32 kg 

 

HIBÁK: 

Bármilyen eltérés a fent megjelölt pontoktól hibát jelent, hogy ezeket milyen komolynak ítéljük meg, 
az függ annak mértékétől. 

Megjegyzés: 

A kanoknak jól láthatóan két kifejlett herével kell rendelkezniük a herezacskóban elhelyezkedve. 



 

3. Tenyésztési szabályok 

Jelen tenyésztési szabályok és szabályzatok része a RRCH egyesület tenyésztési programjának, ezért 
minden  Rodéziai Ridgeback tenyésztőre és tulajdonosra kötelező érvényűek, függetlenül attól, tagja 
e az RRCH 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.   

3.1 A tenyésztésbe vétel feltételei: 

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 RRCH által szervezett tenyész 
vizsgán és a tenyész vizsga szabályzata alapján az egészségügyi eredményekkel együttesen meg kell 
felelnie a követelményeknek és előírásoknak. A tenyész vizsgán részt nem vett, illetve nem megfelelt 
kutyák utódai nem kerülnek be a Magyar Rodéziai  Ridgeback Törzskönyvbe és nem kapnak 
Származási lapot. Ezen kutyák utódai a Melléktörzskönyvi részbe kerülnek, Regisztrációs lapot kapnak 
és tovább nem tenyészthetőek.  

Tenyésztésbe csak olyan Rodéziai Ridgeback állítható, aki: 

- az FCI által elismert származási lappal rendelkezik 

- egyedi jelölés (chip) megléte 

- „tenyészthető” minősítést szereztek a RRCH tenyészszemléjén. 

- egészségügyi feltételeket teljesítették: a csípőizületi diszplázia (HD) mentes, átmeneti minősítésű. 
HD átmeneti minősítésű egyed csak mentes fokozatú csípővizsgálati eredménnyel rendelkező 
egyeddel párosítható. ED; OCD diszplázia mentes, JME mentes és hordozó, (hordozó kizárólag 
mentes egyeddel pároztatható), DM (degenerative myelopathy) mentes és hordozó, (hordozó 
kizárólag mentes egyeddel pároztatható). 

Az állatnak a vizsgálat napján legalább 18 hónaposnak kell lennie. 

Az RRCH a röntgenfelvétellel járó vizsgálatok eredményeit azon állatorvostól fogadja el, aki tagja a 
Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek. Amennyiben olyan állatorvos készíti az röntgenfelvételeket, 
aki nem tagja a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek, az köteles felküldeni elbírálásra a Magyar 
Kisállat Ortopédiai Egyesülethez.  

-ajánlott egészségügyi szűrések: LTV (Átmeneti ágyék-keresztcsonti csigolya, 
Lumbosacral Transitional Vertebra), gerincoszlop (Spondylosis), genetikai szív, pajzsmirigy (Thyroid)   

-Nem lehet tenyészteni kutyákat kizárásra okot adó hibákkal, mint pl. nem egészséges 
temperamentum, törött farok, összenőtt csigolyák a farokban, veleszületett süketség vagy vakság, 
nyúlszáj, farkastorok, JME terhelt, dermoid sinus, alapvető fog hiányosságok vagy állkapocs 
rendellenességek, PRA, epilepszia, rejtett heréjűség, egyheréjűség, albinizmus, diagnosztizált enyhe 
és súlyos csípő diszplázia, nem megfelelő szőrzet színek: kék, fekete/ fekete-cser. 

 

3.2. A tenyésztésbevétel alsó és a tenyésztésben tartás felső határai 

Tenyészthető az a Rodéziai Ridgeback szuka, amely a pároztatás napján legalább 24 hónapos és 
legfeljebb 8 éves. 24 hónapos kor alatt illetve 8 éves kor felett egy szuka csak a Tenyésztési Bizottság 



külön engedélyével vonható tenyésztésbe, melyet a tenyésztőnek írásban az alapos ok 
megjelölésével kell kérelmeznie. 6,5 kor felett ajánlott a szuka egészségügyi állapotának 
felülvizsgálata (nagy vérkép, szívultrahang). Kanok 8 éves kor után is, általános állatorvosi kontroll 
mellett fedezhetnek. Tenyészthető az a Rodéziai Ridgeback kan, amely a pároztatás napján legalább 
18 hónapos. 

18 hónapos kornál fiatalabb állatra tenyésztési engedély nem adható ki. 

  

3.3. Két fialás közötti idő 

Egy szuka egy naptári évben egyszer szülhet.  

Az előzőekben leírtaknál – a Tenyésztési Bizottság engedélye nélküli - gyakoribb fialtatás a 
szukatenyésztésből-, illetve tulajdonosának Tenyésztési Bizottsági határozattal az Egyesületből 
történő kizárását eredményezheti, vagy egyéb szankciókat vonhat maga után.  

 

3.4. Életteljesítmény 

Egy szuka élete során legfeljebb 4 alkalommal nevelhet fel kölyköket, miközben a 3.3 pontban leírt 
szüneteket be kell tartani. 

  

3.5. Kanok fedezéseinek szabályozása 

Külföldi tenyészkanok esetében az alapelv az, hogy rendelkezzenek FCI származási lappal és az 
országuknak megfelelően teljesítsék a tenyésztésbe vétel feltételeit.   

A fedezőkan és a tenyészszuka tulajdonosa szerződésben kell rögzíteniük a fedezés feltételeit, 
amelyben az RRCH egyesületnek nincs semmilyen szerepe vagy felelőssége.  

  

3.6. 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. 4 fialás történhet. 

Elsőalmos tenyésztők, illetve érdeklődők számára az RRCH időről időre tenyésztői szemináriumot 
hirdet, melyen a részvétel ajánlott. Itt állatorvosok és tapasztalt tenyésztők nyújtanak a fedeztetés-
szülés-kölyöknevelés témájában hasznos ismereteket. 

4. A tenyésztés módszere, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási mód 

Az Egyesület tagjai fajtatiszta tenyésztést folytatnak az alábbiak szerint. 

 

 

 

 

  



4.1. Párosítás 

Azonos ágból származó rokonok - testvérek, féltestvérek, anya-fia, apa-lánya – párosítását az RRCH  
Tenyésztési Bizottsága   nem engedélyezi.  

Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannal lehet pároztatni. Ettől eltérő illetve vitás 
esetekben DNS vizsgálatot kell kérni az apaság megállapítására. A törzskönyvezés csak a DNS vizsgálat 
elvégzése után indítható.   

A két kannal való fedezésre való lehetőséget az RRCH egyesület nem engedélyezi!  

 

4.2. Mesterséges termékenyítés 

A Rodéziai Ridgeback tenyésztésben a természetes fedeztetés mellett a friss-, hűtött-, és mélyhűtött 
spermás termékenyítés - ha az egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint történik - egyaránt 
elfogadott. 

4.3. A fedeztetés-, fialás- és a született kölykök bejelentése, nyilvántartása 

Csak az a kölyök kerülhet a Rodéziai Ridgeback Ebtörzskönyvben regisztrálásra és Rodéziai 
Ridgebackként egyedi azonosítóval történő ellátásra, mely jelen szabályzat követelményeinek 
megfelel és a Törzskönyvezési Szabályzatban megadott módon és határidőre bejelentették. A 
tenyésztőnek a tervezett alomról bejelentési kötelezettsége van az RRCH Tenyésztési Bizottság felé. 

A kantulajdonos a fedeztetést követően értesíti a Tenyésztési Bizottságot az erre a célra fenntartott 
Fedeztetési Igazolás beküldésével. 

A szuka fialását a tulajdonos 10 napon belül köteles tájékoztatni elektronikus úton a Tenyésztési 
Bizottságot. 

 Az Alombejelentő Lapon fel kell tüntetni a kölykök születési dátumát, nemét, az anya és apaállat 
törzskönyvi számát és nevét, valamint a tulajdonos nevét, címét és a kölykök tartási helyét. 
Amennyiben a kölykök, vagy adott kölyök adatai nem egyeznek a Fedeztetési Igazoláson valamint az 
Alombejelentő Lapon feltüntetettekkel, úgy az, vagy azok nem kerülhetnek a Törzskönyvbe és 
Rodéziai Ridgebacként nem láthatóak el egyedi megjelöléssel (chip). 

Az RRCH Tenyésztési Bizottsága a fedeztetésekről, valamint a fialások bejelentésének sorrendjében a 
beérkezett Alombejelentő Lapok alapján a született almokról alomnyilvántartást készít, melyet az 
egyedi jelölés gyakorlati lebonyolítása végett az FCI törzskönyvet készítő szervezetnek folyamatosan 
megküld. 

A kölykök átadásakor a tenyésztő tájékoztatja az új tulajdonosokat az RRCH működéséről, webes 
címét megadja, azzal a céllal, hogy Ők is mihamarabb RRCH taggá válhassanak, annak célkitűzéseiről 
és szabályairól egyértelmű formában értesülhessenek.  

  

4.4. A kölykök azonosítása, leírása, egyedi azonosítóval történő ellátása, alomellenőrzés 

Az Egyesület Tenyésztési Bizottsága, vagy annak egy tagja, a kölykök 8 hetes koráig legalább egy 
alkalommal ellenőrzést végez. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végzők különös figyelmet fordítanak 
az első almot lehozó tenyésztők informálására. 

Kölyök a betöltött 56. napot megelőzően nem kerülhet újgazdához, az alomellenőrzéskor az összes 
kölyöknek jelen kell lennie. 



Alomellenőrzés alkalmával azonosításra kerülnek a kölykök. Az azonosítás alapja a Fedeztetési 
Igazolás, valamint az Alombejelentő Lap, amely szerint a Tenyésztési Bizottság kitölti az 
Alomellenőrzési Napló-t (Törzskönyvezési Szabályzat 2. pont). Az Alomellenőrzési Napló tartalmazza 
a chipszámokat, ez alapján az illetékes Tenyésztési Felelős az Alomellenőrzési Naplóalapján, 
chipleolvasóval azonosítja a kölyköket. 

A Tenyésztési Bizottság alomstatisztikát vezet, ezért az azonosításon túl a jelenlévő alomellenőr a 
legjobb tudásának megfelelően megszűri a kölyköket a Rodéziai Ridgebacket érintő dermoid sinus 
betegségre. Ellenőrzi az állkapocs fejlődését, farok csigolyákat, ridge- t, fehér jegyeket, kanoknál a 
heréket és a kiskutyákról külön fényképeket készít, amelyeket az RRCH egyesület archivál. Ha a DS 
vagy bármilyen rendellenesség gyanúja felmerül, további állatorvosi szakvizsgálat szükséges. Ennek 
eredményéről a tenyésztő köteles tájékoztatni a Tenyésztési Bizottságot.  

Továbbiakban a tenyésztő köteles a kölykök kitöltött nemzetközi oltási igazolványait, amik a 
védőoltások meglétét valamint legalább 3 alkalommal történt féregtelenítést igazolnak.  

Amennyiben az alomellenőrzés alkalmával hiányosságokat tapasztalnak, azt jegyzőkönyvben rögzítik, 
és új ellenőrzés időpontját határozzák meg, mely ellenőrzés költségeit a tenyésztő viseli. Ha a 
kifogásolt hiányosságok, az ismételt ellenőrzés idejére nem kerültek kijavításra, úgy az alom 
Egyesület általi törzskönyvezése a Tenyésztési Bizottság döntése alapján megtagadható. 

Amennyiben az azonosítás során vita merül fel az azonosságot illetően, a kölyök továbbadása előtt a 
származás hitelességét DNS vizsgálattal kell megerősíteni. A vizsgálatot hatósági jogosítvánnyal 
felruházott laboratórium végezheti, mely vizsgálat költségeit abban az esetben, ha a feltételezés 
megalapozottnak bizonyul, tenyésztő viseli. 

A RODEZIAI RIDGEBACK kölykök egyedi azonosítása: 

A nyak bal oldalába állatorvos által chip kerül beültetésre. A kölyökhöz tartozó származási lapon és 
törzskönyvi lapon a törzskönyvi nyilvántartás nemzetközi (FCI) elismertségét jelképező embléma után 
az alomnyilvántartásban a kölyök neve mellett szereplő folyószám kerül. Ez a kutya törzskönyvi 
száma. A származási lapra és a törzskönyvi nyilvántartásba a kölyök neve és törzskönyvi száma mellé 
a beültetett chipszám felvezetésre kerül, és a továbbiakban a kutya azonosítójaként szolgál. 

Felhívjuk a tenyésztők figyelmét, kérjék meg a chip beültetést végző állatorvost arra is, hogy a 
chipszámokat a Petvetdata adatbázisába regisztrálják. 

4.5. Tartási körülményekre vonatkozó alapkövetelmények 

4.5.1. Gondoskodás 

Ajánlott, hogy minden Rodéziai Ridgeback  kutya minél többet tartózkodjon a tulajdonos ill. a család 
közvetlen közelében. 

4.5.2. Táplálás 

Minden tenyésztő/ tulajdonos köteles az állatot az életkorának, ivarának megfelelő súlyban és a 
legjobb egészségi állapotban tartani, a szükséges állatorvosi kontrollok figyelembevételével. 

4.5.3. Alom elhelyezése 

A fialáshoz külön teret kell biztosítani, elválasztott pihenő-alvó résszel. Az alom születési helye fedett, 
higiénikus, fűthető és szellőztethető, felügyelt helyiségben történjen. Az RRCH, az elletőláda 
elhelyezését, a lakótérben ajánlja, ahol a kölykök 3-4 hetes korukig nevelkedhetnek, hozzászoknak az 
emberi szagokhoz, zajokhoz.   



3-4 hetes kor után az időjárási körülményektől függően a kölykök anyukkal a szabadba kerülhetnek, 
ahol rendelkezésre áll számukra fedett hely is. Téli alom esetén ehhez kapcsolódó fűthető, zárható 
hely biztosítása szükséges, ahol a kölykök és anyjuk szabad mozgása megoldott. 

Az alom elhelyezésére szolgáló hely legyen minél inkább az ember közelében. A napi többszöri 
foglalkozás elengedhetetlen. A kiskutyákat emberekhez, állatokhoz, zajokhoz kell szoktatni, melynek 
feltétele az ingergazdag környezet biztosítása (játékok, látogatók stb.), napi több óra foglalkozás. 

A szuka számára az egész alom felnevelésének idejére biztosítani kell egy elkülönített helyet, ahova 
biztonsággal elvonulhat a kölykök zaklatásaitól és figyelheti őket. 

5. Tenyészvizsga 

A tenyészvizsga a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Itt történik megállapításra a 
standardnak való megfelelésük tenyészthetőség szempontjából.  A tenyészvizsga ad alkalmat arra, 
hogy egy évben legalább kétszer megrendezésre kerüljön egy olyan vizsga, melyen azonos, objektív 
mércével vizsgálják a leendő tenyészegyedek adottságait, beleértve a fizikai és mentális 
vonatkozásokat is. 

A tenyészvizsgák alapján a különböző évek összehasonlításával pedig a tenyésztői munka 
előrehaladása, vagy hanyatlása is lemérhető. Követelményrendszere, részletes leírása a 
Tenyészvizsga Szabályzatban  olvasható. A tenyészvizsga letételére legkorábban a kutya 18 hónapos 
korában nyílik lehetőség. 

A tenyészvizsgák rendezésének, lebonyolításának részletes szabályait a Tenyészvizsga Szabályzat 
vonatkozó része tartalmazza. 

 

6. Záró rendelkezések 

A jelen Tenyésztési Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországi RRCH 
Egyesülete Alapszabálya, Tenyészvizsga Szabályzata és a vonatkozó Törzskönyvezési Szabályzat 
szerint kell eljárni.  

 

 


