
A Rottweiler Fajtastandardja  
A Nemzetközi Kynologiai Szövetségnél (FCI) 
letétbe helyezett rottweiler-standard a 147/ 
19.06.2000 / D sorszámot viseli. A rottweiler 
tenyésztés arra törekszik, hogy egy olyan, 
erőtől duzzadó kutya fejlődjön ki, amely 
súlyos egyéniséget tükröző 
összmegjelenésében ne legyen híján nemes 
vonásoknak, és különösen alkalmas legyen 
kísérő, őrző-védő és munka (szolgálati) kutya 
feladatok ellátására. 
A kutya általános megjelenése 
 

A rottweiler zömök, közép nagy, -nagy kutya, sem elnehezült, sem könnyű, nem magasra 
állított és nem levegős. Helyes arányaiból, enyhén nyújtott zömök és erőteljes alakjából nagy 
erőre, mozgékonyságra és kitartásra lehet következtetni. 
Legfontosabb méretarányok 
A törzs hosszúságának mértéke a szegycsonttól az ülőcsontig mérve, a marmagasság mértékét 
legfeljebb 15%-kal lépheti túl. 
Viselkedés és jellem 
Barátságos és békés alaptermészetéből eredően a rottweiler gyerekszerető, nagyon 
ragaszkodó, szófogadó, engedelmes és szívesen végez feladatokat. Megjelenése őserőt 
sugároz: viselkedése magabiztos, erős idegzetű és rettenthetetlen. Nagy figyelemmel reagál 
környezetére. 
Fej 
Fejtető: Közepesen hosszú, a koponyacsont a fülek között széles, homlokvonalban oldalról 
nézve mérsékelten domború. A tarkó jól fejlett, anélkül, hogy erősen kiugrana. Erőteljes felső 
és alsóállkapocs. A homlokvonal és járom kifejezett. Az orrhegytől a belső szemzugig 40% a 
belső szemzugtól a tarkócsontig 60%. 
Stop: Határozott arcorri hajlat. 
Arckoponya: 
Orr: Orrhát egyenes, széles kezdettel és mérsékelt keskenyedéssel. Az orrtükör jól fejlett, 
inkább széles, mint kerek, meglehetősen nagy nyílásokkal mindig fekete színű. 
Pofa: A fejtetőhöz viszonyítva a pofa nem tűnhet sem elnyújtottnak, sem lerövidültnek. 
Ajkak: Fekete színűek, feszesek, az ajakzugok zártak, a fogíny lehetőleg sötét. 
Állkapocs: Erős és széles állcsont, illetve állkapocs. 
Fogazat: Erős és tökéletes (42 fog). 
Harapás: A felső metszőfogak ollószerűen az alsó állkapocs fölé záródnak. 
Szemek: Közepes nagyságúak, mandula formájúak, mélybarna színűek. Szemhéjak feszesek. 
Fülek: Közepes nagyságúak, lógó háromszögletű alakúak, nem ráncos, egymástól messzeálló, 
magasan tűzöttek. A fej felső része jól fekvő fülek esetén kiszélesedőnek látszik. 



Nyak 
Erős, meglehetősen hosszú, jó izomzatú, enyhén ívelt tarkóvonal a vállról kinőve, száraz, 
lebernyeg és laza torokbőr nélkül. 
Törzs 
Hát: Egyenes, erős, feszes. 
Lágyék: Rövid, erős, és mély. 
Far: Széles, közepes hosszúságú, enyhén lekerekedően végződik, nem szabad, hogy egyenes, 
vagy erősen csapott legyen. 
Mellkas: Tágas, széles és mély (a marmagasság kb.50%-a), jól fejlett szüggyel és jól ívelt 
bordákkal. 
Has: A lágyék nem felhúzott. 
Farok: Természetes állapotában meghagyott, vízszintes a hátvonal meghosszabbításaként, 
nyugalmi állapotban lelogó is lehet. 
Mellső végtag 
Elölnézetből a mellső végtagok egyenesek, nem szűk állásúak. Oldalnézetből az alsó lábszár 
egyenes. A lapockacsont a vízszintessel körülbelül 45%-os szöget zár be. 
Vállak: Jól illeszkednek a törzshöz. 
Felső lábszár: A törzshöz jól illeszkedik. 
Alsó lábszár: Erősen kifejlett és izmos. 
Mellső lábközép: Könnyed ruganyozású, erős, nem meredek. 
Mancsok: Kerek, jól zárt és boltozatos formájúak, a karmok rövidek, fekete színűek és 
erőteljesek. 
Hátsó végtag 
Hátulról nézve a hátulsó végtagok egyenesek, nem szűk állásúak. Természetes állásban a 
combcsont és a csípőcsont, a combcsont és a lábszárcsontok, továbbá a lábszárcsontok és a 
lábközép tompaszöget zárnak be egymással. 
A comb felső része: Mérsékletesen hosszú, széles és erős izomzatú. 
Lábszár: Hosszú, erős és széles izomzatú, izmosan megy át az erőteljes csánkba, jó szöget 
zár, nem meredek. 
Mancsok: Valamivel hosszabbak a mellső mancsoknál, azonban ugyanolyan jól zártak, 
íveltek, erős lábujjakkal, farkas karom nélkül. 
Járásmód 
A rottweilert egy ügető jármod jellemzi. Ilyen jellegű mozgás során erő, kitartás és 
határozottság benyomását kelti. A hát merev marad és relatív nyugodt. A mozgás harmonikus, 
biztos, erőteljes és szabad. 
Bőr 
Fejbőr: Mindenütt feszesen fekszik és csak nagy figyelem esetén, képződhetnek könnyű 
homlokredők. Kívánatos a ránc nélküli fej. 
Szőrzet 



Szőrzet minősége: A kutya testét fedőszőrzet és aljszőrzet borítja. A fedőszőrzet közepesen 
hosszú, tömör, vastag és feszesen simul a testre, az aljszőrzetet teljes mértékben eltakarja. A 
hátulsó végtagok valamivel hosszabb szőrrel boritottak. 
Színezet: A szőrzet alapszíne a fekete. Jól körülhatárolt, telített vörösesbarna jegyek fordulnak 
elő a pofán, a torok alsó részén, a mellkason, a végtagokon, a szemek felett és a farok tövénél. 
Nagyság és súly 

 
Marmagasság kanoknál 61-68 cm 
61-62 cm kistermetű 
63-64 cm közepes termetű 
65-66 cm nagy, kívánt magasság 
67-68 cm nagyon nagy 
A kanok súlya körülbelül 50 kg. 
 
  
Marmagasság szukáknál 56-63 cm 

56-57 cm kistermetű 
58-59 cm közepes termetű 
60-61 cm nagy, kívánt magasság 
62-63 cm nagyon nagy 
A szukák súlya körülbelül 42 kg 
  
  
Formai hibák 

Összkép: Könnyed, levegős, magasra állított összmegjelenés, gyenge csontozat és izomzat. 
Fej: Vadászkutyafej, keskeny, könnyed, túl rövid, túl hosszú, formátlan fejforma, lapos 
homlokvonal (hiányzó vagy túl kicsi stop). 
Pofa: Hosszú, vagy hegyes arcorri rész, kosorr vagy hasított orr, süllyesztett vagy lejtős 
orrhát, világos vagy foltos orrtükör. 
Ajkak: Nyitott rózsaszínű vagy foltos ajkak, nyitott ajakzug. 
Állkapocs: Keskeny állkapocs. 
Állcsont: Erősen előre ugró állcsont. 
 
Harapás: Harapófogószerű harapás (tétre vagy rá-harapás). 
 
Fülek: Túl mélyen ülő, nehéz, hosszú, ernyedt, hátracsapott, valamint álló és nem egyformán 
hordott fülek. 
 
Szemek: Világos, nyitott, mélyen ülő, túl telt, valamint kerek szemek. 
 
Nyak: Túl hosszú, vékony, gyenge izomzatú nyak, lebernyeges vagy túl laza torokbőr. 
 



Test: Túl hosszú, túl rövid, keskeny test. 
 
Mellkas: Lapos bordázat, hordóalakú mell, fűzött mell. 
 
Hát: Túl hosszú, gyenge vagy lesüllyedt hát, pontyhát. 
 
Far: Csapott far, túl rövid, túl egyenes vagy túl hosszú far. 
 
Farok: Túl magasan vagy túl mélyen tűzött farok. 
 
Mellső végtagok: Szűk állású vagy nem egyenes mellső végtagok. Meredek vállak, hiányzó 
vagy hiányos könyökcsatlakozás, túl hosszú, túl rövid vagy meredek felső lábszár, puha vagy 
meredek mellső lábközép, szétterülő mancsok, túl lapos vagy túl erősen ívelt lábujjak, 
elcsökevényesedett lábujjak, világos karmok. 
 
Hátulsó végtagok: Lapos comb, tehénállású vagy hordóállású lábak, túl közel elhelyezkedő 
sarkak, túl szűk vagy túl széles szöget záró izületek, farkaskarom. 
 
Bőr: Ráncos fejbőr. 
 
Szőrzet minősége: Puha, túl rövid vagy túl hosszú szőrzet, hullámos szőrzet, hiányzó 
ajszőrzet. 
 
Színezet: Nem megfelelő színű, nem tisztán körülhatárolt és túlságosan kiterjeszkedő jegyek. 
Tenyésztésből kizáró hibák 
Általános megjelenés: 
Hangsúlyozottan megfordított nemi jegyek (szuka-típus kanoknál és fordítva). 
 
Viselkedés: 
Félénk, bátortalan, gyáva, lövésfélő, rosszindulatú, túlságosan bizalmatlan, ideges állat. 
 
Szemek: 
Entrópia és ektrópia (a szemhéjak befelé, illetve kifelé fordulása), sárga szemek, felemás 
színű szemek. 
 
Farok: 
A görbe, megtört, kunkorodó illetve a hátvonaltól erősen oldalra térő farok. 
 
Harapás: 
Előreharapás, hátraharapás, keresztharapás, hiányzó szemfogak (canini),elő zápfogak 
(incisivi), zápfogak (premolar, molar). 
 
Herék: 
Egyheréjű vagy rejtett heréjű kanok.(Mindkét jól fejlett herénekvilágosan láthatóan a 
herezacskóban kell elhelyezkednie.) 
 



Szőrzet minősége:  
Kifejezetten hosszúszőrű és hullámos szőrű egyedek. 
 
Szőrzet színezete: 
Azok a kutyák, melyek eltérnek a rottweilernekmegfelelő fekete- színezettől és barna 
jegyektől,továbbá a fehér foltos kutyák. 
 


