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SZÁRMAZÁS: Kína. 
 
VÉDNÖK: Nagy-Britannia. 
 
AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 
2009.03.26. 
 
ALKALMAZÁS: Társasági kutya. 
 
FCI CSOPORTBEOSZTÁS: 9. fajtacsoport Társasági és Toy 
kutyák.  8. szekció   Japán Csin és Pekingi. 
 Munkavizsgára nem kötelezett. 
 
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Oroszlánszerű megjelenés éber és 
intelligens kifejezéssel. Kicsi, kiegyensúlyozott, mérsékelten zömök, 
igen méltóságteljes és jó megjelenésű. Bármilyen okú légzésnehézség 
vagy az ép mozgásra való képtelenség elfogadhatatlan és súlyosan 
büntetendő. Nem túlzottan szőrös. 
 
VISELKEDÉS/TEMPERAMENTUM: Bátor, hűséges, tartózkodó, 
nem félős vagy agresszív. 
 
FEJ: Elég nagy, arányaiban szélesebb, mint mély. 
 
KOPONYA:  
Koponya: Mérsékelten széles, széles és lapos a fülek között; nem 
boltozatos; a szemek között széles. 
Stop: Határozott. 
 
ARCKOPONYA: A fekete pigment fontos az orrtükrön, ajkon és a 
szemszéleken. 
Orrtükör: Nem túl rövid, széles, nagy és tág orrnyílások. Enyhe ránc, 
lehetőleg megtörve, terjedhet a pofától az orrhídig széles, fordított “V” 
alakban. Ez sose legyen hátrányos és ne takarja a szemeket vagy az 
orrot.  
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A szűk orrnyílások és a nagy orr fölötti ráncok elfogadhatatlanok és 
súlyosan büntetendőek. 
Fang: Legyen egyértelmű, de lehet viszonylag rövid és széles. 
Határozott alsó állkapocs. 
Ajkak: Egyenes ajkak. Ne látszanak a fogak vagy a nyelv; és ne fedjék 
a határozott állat. 
Szemek: Tiszták, kerekek, sötéten csillogóak és nem túl nagyok. 
Mentes a nyilvánvaló szemproblémáktól. 
Fülek: A fülek szív alakúak, a koponyával egy szintben tűzöttek, a 
fejhez szorosan simuló és nem ér a fang vonala alá. Hosszú, dús 
zászlók. 
  
NYAK:  Viszonylag rövid és vastag. 
 
TÖRZS: Viszonylag rövid, határozott derék.   
Felső vonal: Egyenes. 
Mellkas: Széles és jól ívelt bordák a mellső lábak között. 
 
FAROK: Magasan tűzött, szorosan simulóan hordja, kissé a hát fölé 
kunkorodik bármelyik oldalon. Hosszú zászló. 
 
VÉGTAGOK  
 
ELÜLSŐ VÉGTAGOK: Viszonylag rövid, vastag, nehéz csontozatú 
elülső lábak. Fontos az abszolút épség. 
Lapockák: Hátra hajlóak és jól illeszkednek a törzshöz. 
Könyökök: A testhez közel állóak. 
Felkarok: A felkarok csontjai lehetnek kissé íveltek a csüd és a 
könyökök között, a bordák illeszkednek a felkarhoz. 
Metacarpus (csüd): Enyhén lejt, erős és nincsenek túl közel 
egymáshoz. 
Elülső mancsok: Nagyok és laposak, nem kerekek. Lehetnek kissé 
kifelé fordulók. A túlzottan kifelé forduló mancsokat súlyosan 
büntetik. 
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HÁTULSÓ VÉGTAGOK: A hátulsó lábak erősek és izmosak, de kissé 
könnyebbek az elülső lábaknál. A kifejezetten egyenes hátulsó 
végtagokat súlyosan büntetik. Mérsékelt szögelés. Abszolút épség 
fontos. 
Térdek: Kifejezettek   
Csánk: Határozott, alacsony tűzésű. 
Metatarsus (hátulsó csüd): Erős, párhuzamos hátulról nézve.  
Hátulsó mancsok: Nagyok és laposak, nem kerekek. A hátulsó mancsok 
egyenesen előre mutatnak. 
 
MOZGÁS: Jellegzetesen lassú, méltóságteljesen gördülő mozgás elöl.  
A jellegzetes mozgást nem szabad összekeverni azzal a gördüléssel, 
melyet a lapockák lazasága vagy más hiba okoz. A lapockák és a 
könyökök lazaságát és a mancsok és a csüd bármely hibájának jelét 
súlyosan büntetik. A mozgást ne gátolja a túl nagy szőrzet. 
 
SZŐRTAKARÓ  
 
SZŐR: Mérsékelten hosszú, egyenes sörénnyel, nem ér a váll mögé, 
gallért formál a nyak körül. A fedőszőr durva, vastag, az aljszőrzet 
puhább. Zászlók találhatók a füleken, és a lábak hátsó oldalán, a farkon 
és a lábujjakon. A szőr hosszúsága és volumene sose gátolja a kutya 
tevékenységét és ne fedje el a test körvonalait. A túl nagy szőrzetet 
súlyosan büntetik. 
 
SZÍN: Minden szín és jegy megengedett és ugyanolyan értékű, kivéve 
az albínó vagy a májszín. A parti szín egyenletes. 
 
MÉRET/SÚLY: Az ideális méret kanoknál nem több, mint 5 kg és 
szukáknál nem több, mint 5.4 kg. A kutyák kicsinek tűnjenek, de 
meglepően nehezek legyenek, ha felveszik őket; fontos a fajtánál a 
nehéz csontozat és a robusztus jó felépítésű test. 
 
 



 

FCI-St. N° 207 / 05.06.2009 
 

5 

 
 
 
 
 
HIBÁK: Bármilyen eltérés az itt leírt pontoktól hibának számít és a 
hiba mértéke annak nagyságától és a kutya egészségére és jó 
közérzetére gyakorolt hatásától függ. 
 
KIZÁRÓ HIBÁK: 

• Agresszív vagy túl félénk 
 
Minden egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli eltérést mutató kutyát ki 
kell zárni. 
 
N.B. : A kanoknak két egészséges herével kell rendelkezniük, melyek a 
herezacskóban helyezkednek el. 
 
  
 


