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1. Fajtaleírás 

 

A jelen tenyésztési program tárgyát képező ebfajták standardja a mindenkor irányadó FCI standard 

szerint alakul. Valamennyi fajtánk az FCI 8. fajtacsoportba tartozik, ezen belül az 1-es (Retrieverek) és 

a 3-as (Vízi kutyák) szekciójába. Ezek között megkülönböztetünk 13 fajtát, 6 Retriever és 7 Vízikutya 

fajtát (a pályázott fajták). Egyetlen fajtánk sem minősül magyar fajtának.  

 

2. Tenyészcél 

 

Egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett 

ebállomány kialakítása, szinten tartása, fejlesztése, fajta fenntartó és fajtajavító tenyésztése, a hivatalos 

standardhoz mindjobban közelítő, kitűnő anatómiájú, idegrendszerű, örökletes betegségektől mentes, 

jól szocializált állomány létrehozása a tenyésztési célunk. 

Valamennyi fajtánk, a apróvad vadászati tevékenységhez kapcsolódó célokra alakult ki. Napjainkban a 

vadászati célok mellett kutyás sportokra, és terápiás-segítő célokra is használják ezen egyedeket, de az 

állomány túlnyomó többségénél a kedvtelésből történő tartás a motiváció.  

Az Egyesület célja, hogy a fenti felhasználási célokat is kielégítő, azonos elvek alapján történő, 

szabályozott, ellenőrizhető tenyésztőtől származó és a fent említett többi szempontnak is megfelelő 

ebállományból tevődjön össze a hazai állomány, mindenben eleget téve az állatvédelmi jogszabályi 

környezetnek is. 

A csak mennyiségi szempontokat figyelembe vevő „szaporítás” felszámolása, a tenyésztésre nem 

alkalmas egyedek kiszűrése, csak a kiváló egyedekkel történő minőségi tenyésztés kialakítása a jelen 

szabályzat nyomatékos célja. 

További céljaink az állatvédelmi szempontból kifogásolható tartási körülmények megszüntetése, a 

fajták méltóságának megfelelő bánásmód kialakítása a terrier tartók, tenyésztők körében. 

 

3. A tenyésztés módszere 

 

A tenyésztés módszere a fajtatiszta tenyésztés, melynél kizárólagosan FCI által elismert törzskönyvbe 

bejegyzett és az egyesület által kiadott vagy jelen szabályzat szerint elismerni előírt 

tenyészminősítéssel bíró egyedeket lehet tenyésztési céllal párosítani. 

Az egyesület a tenyészminősítés kiadásakor maximálisan megköveteli a fajtára jellemző küllem és 

viselkedésbeli előírások érvényesülését az FCI standardja és az anyaországbeli előírásokkal egyezően.  

Az örökletes hibákat és betegségeket az egyesület feldolgozza, értékeli és tervszerű tenyésztési 

munkával törekszik kiszűrni az állományból.  

 

4. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok 

 

 Általános tartási szabályok 

 

A retriever és vízi kutya egyedeket a fajták igényeiből adódóan kevéssé ajánlott kizárólag 

lakáskörülmények között tartani, a legkisebb testméretű fajták egyedeinek is biztosítani kell a 

szabadban való mozgás és időtöltés lehetőségét, természetesen az időjárási viszonyoknak megfelelő 

módon és mértékben. Ajánlott tartási mód a lakáson kívül: nyílt, árnyas-napos részeket tartalmazó 

terület, részben fedett, kennel vagy udvari körülmények között. Mindig biztosítani kell számukra a 
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napi rendszeres mozgást, játékot.  

A fajták tartásához hozzátartozik a megfelelő táplálás és gondos ápolás, melyet az alábbiakban 

szabályozunk. 

 

 

 

Alkalmazandó táplálás: 

Minden tenyésztőnek informálódnia kell kutyáinak tápanyagszükségletéről, és a teljesítményhez, 

életkorhoz, egészségi állapothoz megfelelő kiváló minőségű táplálékot kell adni részükre. Az ide 

vonatkozó ismereteket a tenyésztőknek a megfelelő szakirodalomból, és képzés útján kell elsajátítania. 

A takarmány elkészítésénél és a takarmány tárolásánál a legnagyobb higiéniára ügyelni kell. Az állatok 

etetése felügyelet mellett történjen, minden kutyát külön tálból etetve, részükre a legnagyobb 

nyugalmat biztosítva. 

A kutyák részére friss, tiszta víznek folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

Ápolás: 

A kutyákat minden körülmények között ápoltan, tisztán kell tartani. Szőrzetük fajtánként annak 

minőségétől függően eltérő ápolást igényel, az ápolást hozzáértés esetén végezheti a tenyésztő, tartó is, 

de elsősorban bízzuk kozmetikus szakemberre illetve adott ápolási szükséglet esetén állatorvosra kell 

bízni (pl. fogkő kezelése).  

Folyamatosan ellenőrizni kell 

- a fogak állapotát, a fogkőképződést 

- a bőrön és az ürülékben a parazitamentességet (belső és külső paraziták) 

- a karomhosszúságot 

- fülek és szemek tisztaságát 

- általános egészségi állapotot. 

A tenyésztő kötelessége, hogy kutyáinak egészségi állapotára a legnagyobb figyelmet fordítsa, és 

szükség esetén, a beteg állatot állatorvosi ellátásban részesítse.  

 

Egészségvédelem: 

A tenyésztőnek kötelessége a kutyák egészségének megóvása, a róluk való folyamatos gondoskodás.  

Indokolt esetben haladéktalanul állatorvoshoz kell fordulnia a kutya érdekében. A tenyészkutyákon a 

tenyésztéshez szükséges ajánlott vagy kötelező szűrővizsgálatot el lehet végezni. 

A kutyákat rendszeresen kezelni kell a paraziták ellen (külső és belső élősködők), valamint az évi 

kötelező és ajánlott oltásokban részesíteni kell őket.  

Minden kutyának, amely az adott tenyészetben tartózkodik – akár ideiglenesen is – oltási könyvvel 

kell rendelkeznie, és a származási igazolásának (de legalább annak a hitelesített másolatának) az adott 

helyen rendelkezésre kell állnia. 

A kölyköket az új tulajdonosnak chipeztetve, féreghajtás, és minimum 2 alapimmunizáló oltás után 

lehet átadni az új tulajdonosnak, legkorábban a kölyök 9 hetes korában. 

Az egészség megőrzése érdekében a kutyákat és környezetüket folyamatosan tisztán, szárazon, külső 

és belső élősködőktől mentesen kell tartani, ügyelve a fokozott higiéniára. 

A tenyésztők részéről az új tulajdonosoknak minden segítséget és felvilágosítást meg kell adni a 

fajtával való bánásmód, ellátás tekintetében. 

 

Tartási módok: 
A kutyákat lakásban vagy kennelben lehet tartani, rendszeresen biztosítva nekik a szabadban való 

tartózkodás és mozgás lehetőségét.  

Tilos a kutyákat pincében, természetes fény nélküli helyiségben, ketrecben vagy szállító boxban 

tartósan tartani.  
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Tenyészkutyák tartása lakásban, kennelben 

A kutyákat szabadon kell tartani. Mivel minden fajta kutya bizonyos esetekben ösztönből cselekszik, 

ha szükséges (pl. tüzelő szuka, vemhesség, pozícióharcok), saját és fajtársai érdekében meg kell oldani 

az elkülönítésüket, de csak úgy, hogy a kutyák esetleg másik helyiségbe kerülnek át a tartási helyen, 

kennelen belül. Az előbb említett lehetőségeken túl továbbra is szigorúan tilos a kutyák boxokban, 

ketrecekben, szállítódobozokban való tartása. Minden tenyésztőnek törekednie kell arra, hogy kutyái 

békében egymás mellett éljenek. 

Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok 

megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy 

az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó 

zajban állatot tartani nem szabad. 

A lakás, terület vagy kennel legyen jól szellőztethető és kielégítő természetes fény világítsa meg. Tilos 

a kutyákat ablak nélküli, természetes fénytől elzárt helyen tartani. A helyiségeket tisztán, szárazon 

féregtől, parazitáktól, rovaroktól mentesen kell tartani. 

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

A tető nedvességet át nem eresztő, és tökéletesen huzatmentes kell, hogy legyen. A kutyáknál a 

minimum hőmérséklet 10 C fok.  

A hatályos Állatvédelmi Törvény alapján az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az 

állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása 

útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi 

az állat kedve szerinti mozgását. 

A kennel kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a kutyák ne sérülhessenek meg és át ne ugorhassák a 

kerítést. A kerítés olyan anyagból legyen, ami a kutyákat nem sérti meg és az egészségükre nem 

ártalmas. A kennel-terület napos és árnyékos, szél és eső ellen védett területekkel rendelkezzen. 

Minden kutyának naponta legalább 5-6 óra mozgási lehetőséget kell nyújtani (rossz idő esetén pl. télen 

többször kevesebb ideig való mozgatás szükséges). A mozgási igényt sétával, a szabadon lévő 

területeken lehet kielégíteni, amikor a tenyésztő foglalkozik a kutyáival (pl. játék, labdázás). Minden 

felnőtt és kölyökkutyának naponta legalább 3-4 óra emberi társaságot, érintkezést, beszédet és 

odafigyelést kapjon a szokásos ellátáson (etetés, ápolás stb.) kívül. Ez az odafigyelés a tenyésztőtől és 

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

elengedhetetlen, amit nem szabad felületes simogatásokra korlátozni. 

Vemhes, ellő vagy szoptató szukának és almainak saját nyugodt és kifogástalanul tiszta helyet kell 

biztosítani. Az ellető illetve kölyöknevelő hely biztonságuk érdekében testmérettől függően legalább 2-

4 nm, amelyen kívül a szukának napjában többszöri kijárási lehetőséget kell biztosítani, valamint 4-5 

hetes kor után már a kölyköknek is naponta többszöri mozgáslehetőséget kell adni. 

Az alom és felnevelési helységben minimum 19 Co–nak kell lennie. Az ellető ládában minimum 24-25 

co legyen a kölykök 3 hetes koráig, melyet lehet a láda egyik sarkára irányított infralámpával is  

biztosítani, a hőmérséklet ellenőrzésével.  Almot nevelő szukánál az infralámpa használata nem 

kötelező, amennyiben melegítőpárna van használatban. Az ellető láda és környezete fertőtleníthető kell 

hogy legyen, és itt különösen ügyelni kell a maximális higiénia betartására. A helyet mindig tisztán, 

szárazon, férgektől-, parazitáktól-, rovaroktól mentesen kell tartani. Legyen a hely jól szellőztethető és 

kielégítő természetes fény világítsa meg. 

Szigorúan tilos a kutyákat ketrecekben, boxokban, szállítódobozokban tartósan tartani, mert ezzel a 

kutya a megfelelő mozgási lehetőségétől meg van fosztva. Kivételes esetben, szállításkor, kiállításon a 

kutya érdekében, védelmére átmenetileg maximum pár órára, megfelelő méretű ketrecben (a kutya fel 

tudjon állni, és meg tudjon fordulni benne) rövid ideig tartó elhelyezés megengedett. Beteg vagy 

lábadozó kutyát a kutya érdekében, hogy saját magában kárt ne tehessen, kizárólag állatorvosi 

javaslatra (állatorvos javaslata az ilyen jellegű tartásra, meghatározott időtartamra) meghatározott ideig 

zárt boxban, ketrecben lehet tartani. 
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Kölykök megfelelő fejlődéséhez szükséges körülmények biztosítása: 

A kölyök fejlődése már az anyaméhben megkezdődik, ezért a tenyésztőnek a vemhes anya kutyát is 

nagyon oda figyelve kell tartania. Ügyelni kell, hogy a tenyészetben lévő kutyák ne bánthassák, hogy 

semmilyen fertőzést ne kaphasson el. Különösen oda kell figyelni, hogy a napjában legalább kétszer 

adott táplálék, elegendő mennyiségű vitamint és ásványi anyagot tartalmazzon, mint az anya, mint 

pedig a fejlődésben lévő magzatok számára. 

 

Az ellés alatt és után, fokozottan biztosítani kell az anya nyugalmát. Megfelelő állatorvosi ellátásban 

kell részesíteni, az anyát és a kölykeit is. Az anyának kiemelt minőségű, és a kölykök etetéséhez 

szükséges mennyiségű táplálékot, és folyadékot kell adni.  

Különös képen ügyelni kell a tisztaságra az ellető ládában és környezetében.  

A kölykök fejlődését napról napra figyelemmel kell kísérni, a mentális fejődésükhöz szükséges módon 

naponta kézbe kell venni őket, átvizsgálni, hogy minden rendben van-e a fejlődésükkel. 

A kiskutyákat 4-5 hetes koruktól kezdve el kell kezdeni az anyától függetlenül is kiegészítésképpen a 

koruknak megfelelő módon etetni, ezzel biztosítva, hogy az anya kutya szervezete is elkezdhessen 

regenerálódni. Ezzel együtt az anya kutya legalább 7 hetes korukig táplálja a kölykeit.  

A kiskutyákkal legalább 4-5 hetes koruktól kezdve el kell kezdeni rendszeresen foglalkozni, kézbe 

venni, simogatni, játszani velük, ez elengedhetetlenül szükséges a mentális és szociális fejlődésükhöz, 

hogy a későbbiekben kiegyensúlyozott, jó idegrendszerű kutyák váljanak belőlük.  

A kölykök nevelésénél nagyon oda kell figyelni a rendszeres takarításra (napjában többször is), az 

állandó tisztaságra. 

Szankciók: 

Az alomellenőr indokolt esetekben, vagy szúrópróba-szerű ellenőrzéskor minden esetben megvizsgálja 

a fent említett szabályok betartását. 

A fent leírtak be nem tartása esetén az alomellenőrzési jelentés alapján az egyesület elnöke újabb 

vizsgálatot rendelhet el. 

Amennyiben a tenyésztő az alom-ellenőrzést szándékosan megakadályozza, ez arra enged 

következtetni, hogy tenyészetében olyan állapotok uralkodnak, amelyek nem felelnek meg a 

szabályoknak. Így a sikertelen ellenőrzési kísérlet után írásban ismételt ellenőrzést jelent be a 

tenyésztőnek az alomellenőr, és ha a második ellenőrzés is sikertelen marad, az alom regisztrációja 

megtagadható. 

  

5. Törzskönyvezési feladatok szabályai 

 

I. Általános szabályok 

 

Az Egyesület a MEOESZ-től kapott fajtagondozói megbízás alapján végzi a MEOESZ 

Alapszabályában és belső szabályzataiban a fajtagondozó szervezetek számára meghatározott 

feladatokat és gyakorolja az ekként meghatározott jogokat. Az Egyesület a MEOESZ tagjaként vagy 

fajtagondozóként gyakorolt jogait és kötelezettségeit csak és kizárólag olyan másik egyesületre 

ruházhatja megbízással, amelyik a MEOESZ-nek maga is tagja a megbízás keltekor és annak 

teljesítése során végig, de az Egyesület úgy felel a megbízott tevékenységéért, mintha maga járt volna 

el (a felelősség megtartása), továbbá felel minden olyan következményért vagy eredményért, kárért 

stb., ami a megbízás nélkül nem következett volna be.  

 

Az Egyesület feladatai az előző bekezdés alapján: 

 

5/A. Alombejelenő ellenőrzése 

 

Az Egyesület a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata szerinti határidőben elvégzi a MEOESZ-hez 
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benyújtott és a MEOESZ által az Egyesületnek megküldött alombejelentő nyomtatványok és 

mellékleteik ellenőrzését, melynek során az FCI, a MEOESZ alapszabálya, ügyrendje és szabályzatai 

előírásait, valamit jelen szabályzatot továbbá a MEOESZ-el kötött fajtagondozási megbízási 

megállapodás előírásait betartja. Annyiban amennyiben az Egyesület a tenyésztő, tartó vagy velük 

azonos megítélésű személyek iratcsatolása illetve nyilatkozata alapján jár el, úgy az iratot csatoló, 

adatot közlő személy teljes anyagi, polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy a közölt 

adatok a valóságnak megfelelőek, illetve a csatolt okiratok valósak. Ez a szabály nem mentesíti az 

Egyesületet attól, hogy az adatok, iratok vizsgálata során az adott helyzetben általában elvárható 

gondosság mellett észlelhető nyilvánvaló valótlanságokat feltárja.  

Az adatellenőrzés során azonban az eredeti okiratok megszemlélése nem tartozik az egyesület 

feladatába. 

 

Az alombejelentő ellenőrzése eredményeként az Egyesület érdemben nyilatkozik a MEOESZ felé 

arról, hogy az alombejelentő alapján a törzskönyvezést engedélyezi-e, továbbá arról is, hogy a 

törzskönyv alapján milyen fajtájú igazolás kiadását engedélyezi (regisztrációs lap „R” vagy „RC” 

jelzéssel, standard származási lap vagy prémium származási lap). Az alomellenőrzés eredménye a 

MEOESZ-t köti, amennyiben ennek eredményeként a tözskönyvezési eljárás további menetével a 

tenyésztő nem ért egyet, a MEOESZ döntése ellen a MEOESZ Tenyésztési Bizottságához fordulhat 

jogorvoslatért.  

 

Amennyiben az alombejelentő ellenőrzéséhez alomellenőrzés szükséges, úgy alom ellenőrzésenként 

15 nappal az Egyesületre irányadó ellenőrzési határidő meghosszabbodik.  

 

5/B. Prémium származási lap kiadásának feltételei az Egyesületnél 

 

Abban az esetben, ha a születetett alom szülei teljesítették a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata 

értelmében a standard származási lap kiadásának feltételeit, de az alom mindkét szülője teljesítette az 

alábbi feltételeket is, úgy az Egyesület a prémium származási lap kiadására ad nyilatkozatot a 

MEOESZ részére. A prémium származási lapra való jogosultság feltételei: 

 

1. Egészségügyi feltételek:  

A prémium származásra előterjesztett alom esetében mind az apa, mind az anya teljesítette az alábbi,  

1. számú táblázatában szereplő kiegészítő egészségügyi vizsgálatokat, melyeknek elfogadott 

eredményeit is a táblázat tartalmazza. 

 

2. Küllemi feltételek:  

Egyesületi Speciál vagy Klub kiállításon megszerzett 3 kitűnő minősítés, két különböző specialista* 

bírótól.  

Field Trial származású (5 generáción belül 6 db FT CH és/ vagy FT győztes (FT W, CACIT) ős jelenik 

meg a törzskönyvben. A FT ősöknek apai és anyai ágon is meg kell jelenniük, minimálisa 2 db FT CH 

és/ vagy FT W / CACIT ősnek kell egy-egy oldalon szerepelnie, igazolandó a Field Trial vonal 

megtartását) kutyák esetében 3 nagyon jó minősítés 3 az egyesület által rendezett speciál vagy 

klubkiállításon. 

 

3. Munkateljesítmény-feltételek: A tenyészpárból legalább az egyik, az Egyesület, vagy egyéb 

magyarországi fajtagondozó által rendezett munkavizsgán megszerzett 5 nyelvű FCI munkavizsga 

bizonyítvánnyal rendelkezik. 
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1. számú táblázat: A minimum követelmények mellett kötelező genetikai és klinikai szűrések és az 

elfogadható minősítések a prémium származásra előterjesztett almok szüleire vonatkozóan: 

 

Fajta 

megnevezése 

Csípőizület Könyöki

zület 

Vállizület Szemszűrések Egyéb 

genetika 

szűrések 

Munka eredmény * 

Chesapeake 

Bay 

retriever 

 

HD A 

 HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0 

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

prcda PRA EIC 

MD mentes 

vagy hordozó 

Az Egyesület, vagy 

egyéb magyarországi 

fajtagondozó által 

rendezett 

munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű 

FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

Curly coated 

Retriever 

 

HD A 

 HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0 

 OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 Az Egyesület, vagy 

egyéb magyarországi 

fajtagondozó által 

rendezett 

munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű 

FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

Flat Coated 

retriever 

 

HD A 

 HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

Csokoládés 

szín esetén 

genetikai 

vizsgálat arra 

vonatkozólag, 

hogy nem 

hordozza a 

sárga szín 

örökítéséért 

felelős allélt. 

Az Egyesület, vagy 

egyéb magyarországi 

fajtagondozó által 

rendezett 

munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű 

FCI munkavizsga 

bizonyítvány 
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Golden 

retriever 

 

HD A 

 HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA 1 PRA 2 

prcda PRA: 

MENTES 

HORDOZÓ 

MD genetikai 

szűrés mentes 

vagy hordozó 

Az Egyesület, vagy 

egyéb magyarországi 

fajtagondozó által 

rendezett 

munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű 

FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

 

Labrador 

retriever 

 

 

HD A 

 HD B 

 

 

ED 0 

 ED 1 

 

- 

 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 

EIC genetikai 

szűrés mentes 

vagy hordozó, 

legalább az 

egyik Mentes 

eredménnyel 

 

Az Egyesület, vagy 

egyéb magyarországi 

fajtagondozó által 

rendezett 

munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű 

FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

Nova Scotia 

Duck Tolling 

 

HD A 

 HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 Az Egyesület, vagy 

egyéb magyarországi 

fajtagondozó által 

rendezett 

munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű 

FCI munkavizsga 

bizonyítvány 
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Fajta 

megnevezése 

Csípőizület Könyökizület Vállizület Szemszűrések Munka eredmény 

Amerikai 

vízispániel 

 

HD A  

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0 

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

Az Egyesület,vagy egyéb  

magyarországi fajtagondozó 

által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI 

munkavizsga bizonyítvány 

Barbet  

HD A 

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0 

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

Az Egyesület, vagy egyéb  

magyarországi fajtagondozó 

által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI 

munkavizsga bizonyítvány 

Lagotto 

Romagnolo 

 

HD A  

HD B  

 

ED 0 

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

 

Ír vízispániel  

HD A 

HD B  

 

ED 0 

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

Az Egyesület, vagy egyéb  

magyarországi fajtagondozó 

által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI 

munkavizsga bizonyítvány 

Portugál 

vízikutya 

 

HD A  

HD B  

 

ED 0 

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

 

Spanyol 

vízikutya 

 

HD A 

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 

Wetterhoun  

HD A  

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

Az Egyesület, vagy egyéb  

magyarországi fajtagondozó 

által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI 

munkavizsga bizonyítvány 
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További, kötelezően tartandó feltételek, melyek szerint, csak a következő egyedek párosíthatók 

egymással: 

 

 

Kan / Szuka HD A HD B HD C 

HD A ✔ ✔ ✔ 

HD B ✔ ✔ X 

HD C ✔ X X 

 

Kan / Szuka ED 0 ED 1 

ED 0 ✔ ✔ 

ED 1 ✔ X 

 

Kan / Szuka PRA genetikailag 

mentes 

PRA hordozó és 

terhelt 

PRA genetikailag 

mentes 
✔ ✔ 

PRA hordozó és 

terhelt 
✔ X 



12 

 

 

5/C. Konfirmációs eljárás az Egyesületnél 

 

Azon egyedek, akiknek szülei nem rendelkeznek tenyészminősítéssel, a MEOESZ Törzskönyvezési 

Szabályzata értelmében törzskönyvi regisztrációra jogosultak ugyan, de részükre származási lap csak 

az adott egyed konfirmációs szabályoknak való megfelelése esetén adható ki. Az Egyesület által 

lefolytatott konfirmációs eljárás az egyed 12 hónapos korának beöltése után végezhető el (tehát az első 

születésnapját követő naptól). A konfirmációs eljárás során az egyed küllemi bírálatára és 

képességvizsgálatára kerül sor, mely küllemi bírálat és a képességvizsgálat során igen nyomatékos 

bírálati szempont kell, hogy legyen az adott fajta standardjában kizáróként meghatározott hibák 

vizsgálata. Amennyiben ilyen hiba feltárásra kerül, úgy az egyed konfirmációs eljárása sikertelennek 

minősül, meg nem ismételhető és az egyed származási lapra nem válik jogosulttá. A konfirmációs 

eljárás során két minősítés születhet: „sikertelen konfirmáció” és „sikeres konfirmáció”. Egyebekben a 

konfirmációs eljárás lebonyolításának rendjére a tenyészszemle szabályai irányadóak, arról 

konfirmációs bírálati lap és konfirmációs összesítő kerül kiállításra, ezek kezelési szabályai a 

tenyészszemle iratainak szabályaival egyezőek.   

 

Az „R” jelű regisztrációs lappal rendelkező egyed egész életében nem jogosul konfirmációs eljárásra. 

 

5/D. A törzskönyvezési eljárás során az egyesület egyéb feladatai  

 

Az Egyesület ezen körbe tartozó feladatait a MEOESZ szabályzatai és a fajtagondozói megbízás 

tartalma szerint végzi. 

 

 

 

II. A törzskönyvezés célja 

 

A tenyésztési adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, oly módon, hogy 

az egyes egyedek tenyésztési szempontú előnyös tulajdonságai felismerhetőek legyenek. Egészséges, a 

nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki, 

amelynek nemesítése, teljesítményének fokozása lehetővé válik. 

 

1. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételei  

 

Az alomellenőrzés során figyelembe kell venni, hogy csak olyan egyedek törzskönyvezhetőek, 

amelyeknek mindkét szülője törzskönyvi regisztrációval rendelkezik. 

 

Nem FCI partner tagszervezetek által kiállított származási igazolással rendelkező kutyák utódai 

törzskönyvi nyilvántartásba nem bevezethetőek.  

 

Korhatár alatti és feletti párosításból származó egyedek utódai csak az esetben törzskönyvezhetőek,  

amennyiben a párosítási engedélyt az egyesület elnöke előzetesen megadta.  

 

Annak a tenyésztőnek, aki FCI törzskönyvi regisztrációért folyamodik, rendelkeznie kell az FCI-nél 

regisztrált kennelnévvel, és az FCI Ügyrend szerint hazai honosságúnak kell minősülnie.  

A regisztrált kennelnév meglétének ellenőrzése a MEOESZ feladata. 

 

Szoros rokontenyésztésből (apa-lánya, anya-fia, ugyanazon szülőktől származó testvérek) született 

egyedek nem törzskönyvezhetőek. Kivétel: az elnök indokolt esetben és előre engedélyezheti 

(kivételes vérvonalmentés, stb.)  
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2. Törzskönyvezhető egyedek 

 

Csak azon egyedek vehetőek törzskönyvi nyilvántartásba, amelyek szülei rendelkeznek legalább 3 

generációra zárt FCI által elismert törzskönyvvel. A törzskönyvről származási lap kiállítására azon 

egyed tarthat igényt, ha az egyed mindkét szülője rendelkezik a jelen szabályzat szerint a tenyésztésbe 

vételhez szükséges tenyészszemle és képességvizsga minősítéssel, a munkavizsgára kötelezett fajták 

esetében, ,„tenyészthető” vagy „tenyésztésre javasolt” fokozattal, és az utód maga az FCI standard 

által kizáró tulajdonságnak/hibának minősített ismérvvel nem rendelkezik.  

 

 

Amennyiben a szülők a szükséges tenyészminősítést nem szerezték meg, úgy az egyed 

törzskönyvezhető, de részére csak regisztrációs lap állítható ki, „RC” jelzéssel. Az RC jelzésű 

regisztrációs lappal rendelkező egyed jogosult a konfirmációs eljárás lefolytatására. Ha az egyed szülei 

azért nem rendelkeznek tenyészminősítéssel, mert bármelyikük vagy mindkettőjük a tenyésztésből 

kizárt, az utód „R” jelzésű regisztrációs lapra jogosult és konfirmációs eljárásra egész életében nem 

jogosult. Amennyiben az egyed születésétől kezdve a fajtastandard szerinti kizáró körülménnyel 

rendelkezik, törzskönyvezhető, de részére csak „R” jelzésű származási lap állítható ki, és egész 

életében nem jogosult konfirmációs eljárásra. 

 

A külföldön keletkezett tenyészminősítések elismerését a jelen szabályzat alanti rendelkezései 

szabályozzák. 

 

3. A törzskönyvezési eljárás kapcsán érvényesülő határidők, egyéb szabályok 

 

Az eljárásra a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata irányadó, az ott nem szabályozott részletes 

eljárás az alábbi: 

 

Az alombejelentést a szuka tulajdonosa végzi. Az alombejelentéssel egy időben regisztráltatni kell a 

szülők minősítéseit és tulajdonjogát, vagy be kell jelenteni a rá vonatkozó tenyésztési kölcsönadási 

szerződést. Ha a tenyészkutyák több személy tulajdonában vannak, akkor erről a tulajdonosok között 

írásos szerződést kell kötni, amelyből az egyes tulajdonosok jogai és kötelességei világosan kitűnnek, 

és ezt az alombejelentési nyomtatványhoz csatolni kell. 

Az alombejelentést legkorábban a kölykök chipezése után, de legfeljebb a kölykök 6 hónapos koráig 

lehet megtenni. 

Az alombejelentőt a tenyésztő aláírja, ezzel a rajta közölt adatok és mellékletek valódiságát igazolja. 

 

4. Az adatok hitelessége 

 

A tenyészszemle eredménye a tenyészszemlén képződik. Nyilvántartási kötelezettsége az egyesületnek 

van. Nyomtatványa a tenyészszemle bírálati lap. Az adatok valódiságáért a bírálatot lefolytató 

tenyészszemle bíró, valamint a tenyészszemlét lebonyolító szervezet vezetője felel. 

A szűrővizsgálat eredménye az állatorvosnál képződik. Jelentési kötelezettsége a tenyésztőnek van, aki 

legkésőbb a tenyészszemlén átadja az Egyesület részére, ahol feldolgozzák és irattározzák. 

Az adatok valódiságáért a szűrést végző állatorvos, a törzskönyvben való megjelenítésükért a 

MEOESZ felel. 

 

5. A szuka tulajdonosok felelőssége: 

 

- mielőtt tenyésztésbe kezd, tájékozódik a tenyésztési feltételekről,  

- tenyésztési elképzelés esetén kennelnevet vált a kijelölt kinológiai szövetségnél, 
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- csak a tenyésztési feltételekkel rendelkező egyedekkel tenyészt, 

- csak olyan kannal pároztat, aki a tenyésztési előírásoknak megfelel, és a fajta fejlődését szolgálja az 

adott párosítás, 

- betartja az Egyesület tenyésztésre vonatkozó szabályzatait. 

 

6. A kan tulajdonosok felelőssége: 

 

- fedeztetést kizárólag tenyésztési feltételekkel rendelkező kutyával folytat. 

 

7. Szankciók 

Az adatokkal való visszaélést, szándékosan hibás adatszolgáltatást, hamisítást az Egyesület 

szankcionálja, az minden esetben eljárást, szükség esetén hatósági, büntető feljelentést von maga után. 

 

6. Teljesítmény vizsgálat 

A Retrieverek és a munkavizsgára kötelezett vízikutya fajták teljesítményvizsgálatakor, 

küllembírálatakor kiemelten figyelembe kell venni az FCI vonatkozó szabályait, a fajta származási 

országának a követelményrendszerét, előírásait, azt figyelemmel kell kísérni és az esetleges 

változásokat alkalmazni kell. 

Képesség- és munkavizsga követelmények részletes leírása a 2. számú mellékletben.



15 

 

 

  

6/A. Tenyészszemle szabályzat 

1. A tenyészszemle célja 

Csak egészséges, fajtatípusos, kifogástalan és a standard követelményeknek megfelelő ebek 

tenyésztése, melyek az adott fajtára jellemző öröklött viselkedésformákat hordozzák, azok tenyésztése 

engedélyezett az egyesületben. Tenyésztésre alkalmatlan egyedeket a tenyésztésből ki kell zárni. 

2. Tenyészszemle rendezvények 

Tenyészszemlét csak az egyesület által, az általa kiírt helyen és időpontban vagy annak előzetes 

írásbeli engedélyével lehet tartani, amelyet országos, szakirányú weboldalakon, valamint facebookon 

közzé kell tenni, megfelelő időben. A tenyészszemlék számát és helyszínét az egyesület  vezetősége 

évente igény szerint határozza meg. Indokolt esetben az egyesület elnöke „rendkívüli” tenyészszemlét 

engedélyezhet. A rendkívüli tenyészszemle szabályai és követelményei megegyeznek az általános 

tenyészszemle szabályaival. 

3. Tenyészszemle bíró 

A tenyésztészszemlén a bírálatra az egyesület jól képzett, az FCI által elismert bírót hív meg, mint 

tenyészszemle bírót.  

4. A tenyészszemle végrehajtási rendelkezései 

Tenyészszemle más rendezvénnyel együtt, pl. kiállítás, vagy kutya show napján is rendezhető. A 

tenyészszemlének ott kell történnie, ahol elegendő hely van a kutya mozgásának elbírálásához.  

Csak chippel rendelkező és azonosítható kutyák vehetnek részt a tenyészszemlén. 

Az előzetes nevezés a tenyészszemlére nem kötelező. Jelentkezni a tenyészszemle napján, a 

helyszínen, személyesen lehet. Az ismételt tenyészszemle esetén mellékelni kell a régi tenyészszemle 

bírálati lapját a nevezés megtörténtekor. 

5. A részvétel feltételei 

A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az egyesület által elismert származási lappal 

rendelkezik. A tenyészszemlén abban az esetben részt vehet „RC” regisztrációs lappal rendelkező 

egyed is, ha legkésőbb a tenyészszemle napján, de a tenyészszemlét megelőzően sikeres konfirmációs 

eljáráson esett át, ebben az esetben a tenyészszemlén szerzett tenyészminősítése a származási lap 

kiadásának feltételével és azt követő nappal hatályosul. 

Betegségre gyanús, vagy beteg kutyát nem szabad felvezetni. 

Minden kutyának chip szám alapján azonosíthatónak kell lennie. Azonosíthatatlan kutya nem 

bírálható. 

Kanoknak és szukáknak egyaránt a 12 hónapos kort be kell tölteniük a bírálatot megelőző napig.  

A tenyészszemlén a fajta standard-ben meghatározott szőrkondícióban kell a kutyát bemutatni.  
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6. A tenyészszemlén a következő iratokat kell bemutatni: 

- eredeti származási igazolást (konfirmációs eljárás esetén az „RC” jelű regisztrációs lapot) 

- javasolt szűrővizsgálati eredmények igazolása, amennyiben van 

- ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapját 

- a kutya érvényes oltási bizonyítványát 

7. A vizsga dokumentációja 

Az egyesület által kiadott formanyomtatvány, a 2 példányos „Tenyészszemle bírálati lap” és a 

„Tenyészszemle összesítő lap”. 

A tenyészszemle küllembírálati lap az alábbi adatokat tartalmazza: 

 a kutya nevét 

 fajtáját, chipszámát 

 születési idejét, ivarát, törzskönyvi jelét 

 a tulajdonos nevét és címét 

 a küllembírálati leírását 

 a kutya minősítését 

 a küllembíró aláírását, pecsétjét 

 a bírálat helyét és időpontját 

A tenyészszemle, képességvizsga bírálati lap az alábbi adatokat tartalmazza, és 2 eredeti 

példányban készül, amelyek közül az egyik a tulajdonoshoz kerül, a másik az Egyesületnél 

irattárazásra kerül:  

 a kutya nevét 

 fajtáját, chipszámát 

 születési idejét, ivarát, törzskönyvi jelét 

 a tulajdonos nevét és címét 

 a képességvizsgálat feladatait   

 a kutya minősítését 

 a munkabírók aláírását, pecsétjét 
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 A bírálati lapok másodpéldányai az Egyesület irattárban lefűzésre kerülnek, eredményük pedig a 

törzskönyvi adatbázisban feldolgozásra kerül. 

A tenyészszemlén elbírált kutyák nevét, chipszámát és minősítését a tenyészszemle összesítő lapon, 

sorszámozva listázni kell. A tenyészszemle végén a listát egyértelműen le kell zárni és az összesítőt a 

küllembíró aláírásával és pecsétjével hitelesíti. A Tenyészszemle összesítő lapot az egyesület a 

MEOESZ részére megküldi és megőrzéséről a továbbiakban a MEOESZ gondoskodik.  

8. A tenyészszemle menete 

A bírálat megkezdése előtt minden esetben a chip-leolvasóval leolvasott chipszámot és a származási 

igazoláson szereplő chipszámot egyeztetni kell. 

A standardnak megfelelő típus és mozgás vizsgálata: 

A retrievereket és vízikutyákat lényeges segítség nélkül kell bemutatni a bírónak (vezetés tempós 

jármódban, laza pórázon). A standardban megkövetelt szőrminőség és szín korrekt megítéléséhez 

kréták, hintőporok színezők és spray-k használata tilos. Ilyen manipuláció esetén a kutya nem 

bírálható. A kutyákat tisztán, a rendezvényre felkészítve kell bemutatni. A bírálat alatt a kutyának 

nyugodtan kell viselkednie, nem lehet agresszív, nem mutathat fokozott félelmet sem. A Golden 

retriever, Labrador retriever és a Flat-coated retriever kifejezetten barátságos, kapcsolatteremtő 

viselkedése a kívánatos. A fogazat vizsgálatát, elbírálását tűrnie kell. A tenyészszemle bírálatot minden 

kutya elbírálása közben jegyző rögzíti, a bíró diktálása alapján. A bíró a kutyáról részletes leíró 

bírálatot diktál és a bírálat végén közli a minősítést, amely lehet: 

NEM TENYÉSZTHETŐ véglegesen 

NEM TENYÉSZTHETŐ ideiglenesen (ebben az esetben a tenyészszemle egy év múlva 

megismételhető) 

TENYÉSZTHETŐ 

TENYÉSZTÉSRE JAVASOLT (amennyiben az egyed rendelkezik a fajtájára előírt, prémium 

kategóriájú származási lapra vonatkozó egészségügyi szűrővizsgálati eredményekkel és ezt a 

tenyészszemlén bemutatja, és törzskönyvi regisztrációra átadja) 

A bírálat végén a bíró aláírásával és pecsétjével hitelesíti az eredményt.  

A jegyző feljegyzi a tenyészszemle eredményét a kutya eredeti származási igazolására, „RC” 

regisztárciós lappal a fentiek szerint részvételre jogosult egyed esetén a regisztrációs lapra azzal, hogy 

ez utóbbi esetben a tenyészszemle eredmény a származási lap kiadása feltételével és annak napját 

követő nappal hatályosul.  

A kutya tulajdonosa megkapja a tenyészszemle bírálati lapnak az eredeti példányát. 
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9. Súlyos hibák, tenyésztésből kizáró okok 

Az egyes fajtastandard előírásokban megnevezett kizáró hibákat vesszük figyelembe, kiegészítve az 

alábbiakkal: 

- fogzáródási hibák: előreharapás, hátraharapás, nyitott harapás, keresztharapás, tétre harapás 

- alsó, vagy felső metszőfog hiány  

- törött farok 

- extrém viselkedés zavarok – pánik, morgás, harapás, agresszió emberre és fajtársakra egyaránt 

A tenyészszemle bírálata során a bíró megállapíthatja, hogy a tenyésztésből kizárás végleges, vagy a 

tenyészszemle egy későbbi időpontban még megismételhető. 

A tenyészszemle abban az esetben ismételhető újra, ha a kutyánál a megállapított hiba vagy 

viselkedés-zavar várható időn belül javulhat.  

Az Egyesület elismeri a 2016. szeptember 19. napja előtt keletkezett, FCI bíró által kiadott tenyészeb 

minősítést és elfogadja azokat, valamint elismeri és elfogadja mindazon fajtagondozó szervezet által 

keletkeztetett adatokat, melyek az a MEOESZ-el kötött fajtagondozói megbízás vagy a MEOESZ saját 

ilyen irányú tevékenysége alapján keletkeztek. Ennek alapján nincs akadálya annak, hogy adott 

tenyésztő vagy tartó az Egyesület szolgáltatásait igénybe vegye akkor sem, ha korábban a 

fajtagondozói feladatokat a másik fajtagondozótól vagy magától a MEOESZ-től vette igénybe. 

 

6/B Kiállítási Szabályzat 

1. Bevezető 

Az Egyesület az FCI jogosítványokkal rendelkező MEOE Szövetség tagjaként a kiállítások 

lebonyolításánál az alábbiak szerint jár el. 

Nevezési létszámtól függetlenül a kutyák védelmében ajánlatos a fajta bírálatának pontos kezdetét 

megadni. 

A bírói körbe a jegyzőt, a ring titkárt, a tolmácsot és a tárgyi feltételeket az egyesület biztosítja a 

speciális fajtakiállításokra.  

A kutyákat tilos bántalmazni, szeretetteljesen kell velük bánni a kiállításra való felkészülés során, és a 

bírálat közben és utána is! A kutyák külsejét tilos szándékosan mesterséges eszközökkel 

megváltoztatni, pl. festékek, színezők, a fogazattal történő manipuláció, stb. Állatvédelmi szempontok 

és a szabályzat megsértése esetén az egyesület vezetősége a tenyésztőt, kiállítót elmarasztalhatja, és a 

kiállítástól meghatározott időtartamra eltilthatja, amelyről az egyesület vezetősége dönt, a vétség 

súlyosságát figyelembe véve. 

2. A kiállításokon való részvétel 

Az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együtt rendezett kiállításokra vagy az FCI által 

elismert címet adó kiállításokra kizárólag az FCI által elismert származási lappal rendelkező kutyák 

nevezhetők be. Magyarországi székhelyű szervezet esetén FCI jogosítványokkal rendelkező 

szervezetnek csak és kizárólag a MEOESZ tagjaként működő egyesület tekinthető. 
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A kiállítás területére csak érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkező kutya vihető be. 

A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa felelős. Harapós kutya csak 

„harapós” jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat 

csak a bírói körben szabad levenni, bírói utasításra. 

A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos! 

 3. Nevezési feltételek 

A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (feladás dátuma) jogosult a kutyát benevezni. 

A nevezéshez minden esetben csatolni kell: 

- pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lap egy példányát,  

- a származási igazolás másolatát,  

- a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását, (csekkszelvény vagy banki 

kivonat másolata) 

- champion osztályba történő nevezéshez a nemzeti vagy nemzetközi champion igazolás másolatát. 

Minden kiállításra csak azonosítható kutyát lehet benevezni.  

A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is, 

amely nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza, kivéve, ha a kutya a kiállítás rendezőjének 

hibájából nem kerül katalógusba, és így nem kerülhet elbírálásra. 

A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve Best In Show 

időpontjának betartására. 

A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejűleg 

felelősséget vállal, a kiállítási szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. 

Nem nevezhetőek és nem bírálhatók a kiállításokon beteg, valamint a kiállításon láthatóan vemhes (kb. 

40 napos), vagy szoptatós kutyák. 

A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges. 

A bírálat alkalmával a bíró utasítására a ring titkár jogosult a felvezetett kutyát azonosítani.  

4. A kiállítás 

A kiállító felelőssége, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben, időben megjelenjen. Amennyiben 

az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró a kutyát minősítse, de 

nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály 

bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet 

a bírói körbe. A helyezési eljárás megkezdése után érkezett kutya nem helyezhető. 

A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül 

csak a bíró, az írnok, a ring titkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a vezető 

bíró.  

Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, kizárhatóak a bírálatból. 

Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható, és az okot is meg kell jelölni. 
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A kiállításokon csak a kiállítási katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a rendezők 

adminisztrációs hibából adódóan felejtették ki a kutyát a katalógusból, ilyenkor pótlap használható. 

Ebben az esetben a vezető bíró dönti el, hogy a kutya bírálható-e. 

A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni postai úton, 

vagy e-mail formájában. 

5. Átsorolás 

Ha a kutya tulajdonosa egyes osztályokba történő nevezésekor nem csatolta a nevezéshez szükséges 

igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan más, a 

csatolmányoknak megfelelő osztályba besorolni, természetesen a kutya korára tekintettel. 

Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezetőbíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a 

nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos 

nevezte, és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora 

szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni. 

Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni. 

6. FCI konform szabályok 

a./ Kiállítási osztályok 

Minor Puppy osztály 

Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak. Ebbe az osztályba 

az RC regisztrációs lappal rendelkező kutyák is nevezhetnek. 

PUPPY osztály: 6-9 hónapos korig Ebbe az osztályba az RC regisztrációs lappal rendelkező kutyák is 

nevezhetnek. 

Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, és több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. 

besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak, ígéretes, vagy nagyon ígéretes differenciálás 

lehetőségével. 

FIATAL osztály: 9-18 hónapos körig 

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró 

sorsolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Prima 

Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér szalag és HPJ kártya jár. 

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig 

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró 

sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez 

egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet, 

kártyával. 

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól 

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. 

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak.  Több kitűnő minősítés esetében a bíró 

sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez 

egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet, 

kártyával. 
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MUNKA osztály: 15 hónapos kortól. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több 

kitűnő minősítés esetében a bíró sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya 

megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár. A kitűnő II. 

minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet, kártyával. Nevezhető minden olyan kutya, mely 

rendelkezik a fajtára elfogadott munkavizsgával, kiváltotta az FCI munkavizsga bizonyítványát, és azt 

a nevezéshez csatolta. 

CHAMPION osztály: 

Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti vagy nemzetközi 

szépség championátust. Ebben az osztályban is kapnak leírást és minősítést a kutyák. Több kitűnő 

minősítés esetében a bíró sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja 

a „Champion osztály CAC” címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár, a kitűnő II. 

kutya megkapja a Res. CAC címet. 

VETERÁN osztály: 8 éves kortól 

Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte 8. életévét, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és 

címeire. Ebben az osztályban is kapnak leírást a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró 

sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a VETERÁN CAC címet, 

amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. 

Veterán CAC címet, kártyával. 

Az itt megszerzett minősítéssel elérhető a VETERÁN CHAMPION cím. 

 Egyéb feltételek: 

- minden kutya csak egy osztályba nevezhető 

- kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó 

b./ A kiállításon elérhető minősítések és címek 

Az egyes osztályokban elérhető minősítések: 

 - kitűnő     

 - nagyon jó    

 - jó      

 - megfelelő    

            - nem megfelelő 

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. 

 c./  Egyéb kiadható címek a fajtákban  

c/a. Fajtagyőztes (BOB): arany zsinór és kártya 

A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztály-győztes kutya konkurál nemre való tekintet 

nélkül.Ahhoz, hogy a fajtagyőztes cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie arra, hogy a 

kutya kvalitásai ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó reprezentánsa legyen 

fajtájának. 

c/b. A fajtagyőztes fajtájában a legszebb ellenkező nemű kutya (BOS): ezüst zsinór és kártya 
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A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztály-győztes kutya konkurál nemre való tekintet 

nélkül.Ahhoz, hogy a fajtagyőztes ellenkező nem cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie 

arra, hogy a kutya kvalitásai ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes ellenkező nemű kutya 

méltó reprezentánsa legyen fajtájának. 

 

c/c. Fiatal klubgyőztes 

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon 

adható ki nemenként a fiatal osztályban kitűnő I. kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal 

Klubgyőztes” cím mellé az évszámot is minden esetben fel kell tüntetni. 

c/d. Klubgyőztes 

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon 

adható ki, nemenként a növendék, nyílt és a champion osztályban kitűnő I. győztes címet kapott 

kutyák összevetését követően, a bíró által legjobbnak tartott kutya részére. 

c/e. Fajtacsoporton belüli összevetés külön a rövid, hosszúlábú és bulltipusú fajtákon belüli győztes 

címért 

Az FCI mindenkori előírásainak figyelembe vételével a fajtacsoporton belüli fenti beosztásnak 

megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. 

A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztáskor figyelembe kell 

venni az FCI bírói szabályzatában foglaltakat. A fajtacsoportot bíráló általában az első és második 

helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve a reserve fajtacsoportgyőztes 

(res. BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni. 

c/f. A kiállítás legszebb kutyája – BEST IN SHOW 

A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtagyőztes kutyák közül az első helyezett 

a kiállítás legszebb kutyája címet kapja (BIS), míg a második a reserve győztes (Res. BIS) címet kapja. 

Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra. 

d./ Egyéb versenyek 

A rendező a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet: pl.: fiatal felvezetők versenye, kutyapárok 

versenye. Ezen versenyekre minden esetben a 3. pont szerinti megoszlású győztesek kiválasztása előtt 

kerül sor. Ezeknek a szabályait a rendező vezetősége előre külön megállapíthatja és meghirdeti. 

Egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén, a rendező szervezet 

elnöke be kell jelentse a vezetőbírónak.  

e./ Óvási bizottság 

- A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minősítés, vagy a 

kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs. 

- Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás), a bírálatot követő két órán 

belül, óvási díj befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.  

- Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a 

befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél 

mard. 
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- Az óvási bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

- Az óvási bizottság három tagból áll, tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni. 

f./ Az FCI címet adó rendezvények szabályaira az FCI vagy annak jogán a kiállítást rendező szervezet 

szabályait is be kell tartani. 

 

6/C. Bírók és vizsgák, teljesítményvizsgálatot végzők   

1. Értelmezés 

Bírói testület alatt a MEOESZ szervezeti egységeként működő küllem- vagy teljesítménybírók 

csoportját értjük. Vezetőjük a bírói testület elnöke, aki koordinálja a bírók tevékenységét.  

Az Egyesületnek lehetősége van saját fajtájában az Egyébként a MEOESZ által végzett bírói 

képzésben való részvételre a MEOESZ-el egyedileg kötendő megállapodások alapján. bírói képzésre.  

2.A nemzetközi FCI bíró jogai és kötelességei FCI szabály szerint alakulnak. 

A vonatkozó FCI szabályokkal összhangban az Egyesületnek kötelezettsége a MEOESZ-en keresztül 

igényelni (kikérni) az általa felkérni kívánt bírót, ennek alapján a bírót az Egyesület vagy az általa 

jogszerűen megbízott szervezet rendezvényére (ilyenkor az adott szervezetre szóló meghívás tényét is 

közölni a MEOESZ-el) a MEOESZ hívja meg. 

3. Eljárás 

A nemzetközi kiállításokon a kutyák értékelésénél az FCI minden országában mindig azonos 

kritériumok szerint kell eljárni.  

Ennél fogva: 

- Ha a bíró abban a helyzetben van, hogy óránként kb. 20 kutyát tud bírálni, naponta legfeljebb 80 

kutyáig, akkor minden kutyáról külön leíró bírálatot kell adni. A bírónak naponta maximum 150 kutyát 

lehet elbírálnia, amennyiben nem kérnek ilyen leírást. Amennyiben 80 kutyát jelölnek ki jelentési 

kötelezettséggel, vagy 150-et jelentési kötelezettség nélkül, a bírót megfelelően tájékoztatni kell, és 

beegyezését kell kérni: kész-e arra, hogy annyi kutyát bíráljon. 

- A küllembírónak minden kutya bírálatát, akár álló helyzetben, akár mozgásban, mindig azonos 

rendszer szerint kell elvégeznie. Mozgásban különösen a korrekt futásra a fajtára jellemző, megfelelő 

mozgásra kell ügyelnie. 

- A bírálatnál minden bírónak lehet saját rendszertana, amely egy másik bíró rutinjától eltérő lehet. A 

kivitelezés is változhat, a bírálat fajtára, a nevezések számára, az időjárásra és más feltételekre való 

tekintettel. 

- A bírónak ringjükben mindig ellenőrzést kell tartaniuk. Elvárható tőlük az FCI Kiállítási Szabályzat 

tökéletes ismerete. 

- A lehető legjobban tájékozottnak kell lenniük a kizáró hibákkal, illetve a fajtastandardban mutatkozó 

hiányosságokkal kapcsolatban. A hozzárendelésnél azon ország alkalmazandó eljárásait kell követni, 

ahol a kiállítás megrendezésre kerül és ezzel kapcsolatban meg kell kérdezni a rendezőket vagy a 

kiállítás vezetőit. 

- A bíró a főnök a ringben, amelyet vezet és minden csak az ő beleegyezésével történhet. 
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- A bíróknak a kiállítókkal szemben udvariasnak és előzékenynek kell lenniük és mindenkire egyforma 

figyelmet kell fordítaniuk. 

- Ha egy bíró egy osztály felvezetett kutyáinak végleges helyezéseire vonatkozó döntését meghozta, 

ezt világosan és érthetően közölnie kell a kiállítókkal. 

- A bíróknak szigorúan tartaniuk kell magukat az időelőírásokhoz, melyeket előre juttattak számukra a 

bírálataihoz. A kiállítókkal és a segédekkel folytatott megbeszéléseket a minimumra kell korlátozni. 

- A bírónak mindig biztosítani kell, hogy minden osztály mindegyik kutyája egyénileg és azonos 

módon mozoghasson. Ha a ring túl kicsi, a nagy osztályokat fel kell osztani oly módon, hogy a 

mozgáshoz több hely álljon rendelkezésre. 

- A későn jövők számára és a kutyavezetők cseréjéhez a bírónak mindig megfelelő engedélyt kell 

adnia, miközben be kell tartani azon ország rendelkezéseit, ahol a kiállítás megrendezésre kerül.  

- A kistermetű kutyák álló helyzetben való bírálatát alapvetően egy asztalon kell elvégezni, ezt a 

rendezőknek kell rendelkezésre bocsátaniuk.  

- A bírónak a kutya formai értékére és a helyezésére vonatkozó döntése végleges és megtámadhatatlan. 

Ezért, miután egy osztályt bíráltak, a kutyának a bíró által a kiállítókkal világosan közölt értékelést 

már nem lehet megváltoztatni és a helyezését sem. 

 

7. Tenyészeb minősítés rendje 

 

1./ Alapfeltételek: 
 

Tenyészeb minősítést csak azok az egyedek kaphatnak, akik a 12 hónapos kort betöltötték és: 

 

 Az FCI által kiadott vagy általa elismert származási lappal rendelkeznek,  

 „Tenyészthető” vagy „Tenyésztésre javasolt” minősítést szereztek az Egyesület által rendezett, 
vagy elismert küllemi tenyészszemlén, 

 „Megfelelt” minősítést szereztek az Egyesület által rendezett, vagy elismert 

képességvizsgálaton, 

 a szükséges egészségügyi szűrésekkel rendelkeznek, (lásd 2/F. táblázat) 

 az előírt kiállítási és egyéb minősítéseket megszerezték 
 

2./ Szűrővizsgálat eredményei  

 

2./A  

 A tenyészszemle és a szűrővizsgálatok összefüggései: 

A tenyészszemlén való megfelelésnek nem feltétele a már meglévő szűrővizsgálatok eredménye. 

Azok megléte és eredménye a tenyésztésbe vétel feltétele, valamint az utódok fő-törzskönyvbe való 

kerülésének és részükre FCI származási igazolás kiállításának az alapfeltétele.   

 

2./B  

A szűrővizsgálatok: 

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 



25 

 

ráfényképezéssel szerepelnie kell a kutya mikrochip 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 vizsgálatot bármelyik a megfelelő 

felszereléssel rendelkező, kamarai tagsággal rendelkező állatorvos elvégezheti. A kutya tulajdonosa az 

egyesületbe való beküldésbe való beleegyezéssel hozzájárul ahhoz is, hogy az eredmény az egyesület 

révén nyilvánosságra kerül. A csípőizületi diszplázia elváltozás vizsgálata esetében is minden a fenti 

feltételnek megfelelő magyarországi kamarai állatorvos, és a Magyar Kisállatortopédiai Egyesület 

valamint a BVA, OFA, PennHip szűrési eredményigazolását az egyesület elfogadja. 

Könyökdiszplázia (ED) és ostechondrosis dissecans (OCD) 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. Az állatorvos felelős a kutya azonosításáért és aláírásával, pecsétjével igazolja azt. 

A vizsgálatot bármelyik a megfelelő felszereléssel rendelkező, kamarai tagsággal rendelkező állatorvos 

elvégezheti. A kutya tulajdonosa az egyesületbe való beküldésbe való beleegyezéssel hozzájárul ahhoz 

is, hogy az eredmény az egyesület révén nyilvánosságra kerül. A könyökizületi diszplázia elváltozás 

vizsgálata esetében  is minden a fenti feltételnek megfelelő magyarországi kamarai állatorvos  a 

Magyar Kisállatortopédiai Egyesület, valamint a BVA, OFA szűrési eredményigazolását az MRVE 

elfogadja. 

A klinikai szemvizsgálat és annak gyakorisága: A tenyésztésbe vétel előtt a minimum feltételek 

meglétéhez szükséges a kutya 1 éves korát követő klinikai szemvizsgálat, amely klinikailag igazolja a 

következő szembetegségektől való mentességet: PRA (Progresszív Retina Atrófia), HC (Kataracta), 

RD (Retina diszplázia), Entrópium, Ektrópium, Glaukóma. A kanok esetében a klinikai 

szemvizsgálatot évente, vagy a tervezett fedeztetések előtti naptári időpontban ismételni kötelező. 

A szukák esetében a tervezett fedeztetés előtti naptári időpontban ismételni kötelező. Szuka és kan 

esetében is még a fedeztetés előtt az egyesület számára az eredményt megküldeni. 

 

2./C 

 A szűrővizsgálatot végző állatorvos: 

A vizsgálatot bármelyik a megfelelő felszereléssel rendelkező, kamarai tagsággal rendelkező állatorvos 

elvégezheti. A kutya tulajdonosa az egyesületbe való beküldésbe való beleegyezéssel hozzájárul ahhoz 

is, hogy az eredmény az egyesület révén nyilvánosságra kerül. 

 

2./D 

HD, ED szűrésekre rendszeresített formanyomtatvány és annak magyarázata  

Az egyesület az 1. számú mellékletben látható HD, ED szűrésre formanyomtatványt rendszeresíti. 

A nyomtatvány szigorúan sorszámozott. A nyomtatvány sorszáma a kutya egyedi azonosítójához 

rendelt. Az igazolás eredményének a hitelesítése: A szűrést végző állatorvos a HD, ED szűrések 

eredményeit rávezeti, aláírásával és pecsétjével hitelesíti minden példányát, felelősségvállalás terhe 

mellett. 

A nyomtatvány igénylése: Az igényléshez szükséges a kutya törzskönyvének a kétoldalas másolata a 

kutya és a tulajdonos adatainak az igazolása. 

 

2./E  

Bizottsági és külföldi eredmények 

A csípőizületi diszplázia elváltozás vizsgálata esetében is minden a fenti feltételnek megfelelő 

magyarországi kamarai állatorvos, és a Magyar Kisállatortopédiai Egyesület valamint a BVA, OFA, 

PennHip szűrési eredményigazolását az egyesület elfogadja. 
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2./F 

Fajtákra lebontva, az alábbi egészségügyi szűrővizsgálati eredményekkel rendelkező egyedek 

kerülhetnek tenyésztésbe: 

 
Fajta megnevezése Csípőizület   Köny

ökizül

et 

Szemvizsgálat Tenyészszemle Egyéb 

Chesapeake Bay 

retriever 

HD A  

HD B  

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag mentes Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

Curly coated 

Retriever 

HD A 

HD B  

HD C  

ED 0 

ED 1  

Klinikailag mentes Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

Golden retriever HD A  

HD B 

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag mentes + 

Kanok estében:PRA 1 

PRA 2 prcda PRA 

genetikai szűrés 

Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt”” 

OCD 0 

OCD 1 

Flat Coated 

retriever 

HD A 

HD B HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag mentes 

 

Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

Patella ficam 

tapintásos és rtg 

vizsgálat 

Labrador retriever HD A 

HD B 

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag mentes + 

Kanok esetében: PRA 

genetika szűrés 

 

Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt”” 

 

Nova Scotia Duck 

Tolling  

HD A  

HD B 

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag mentes Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 
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Amerikai vízi 

spániel 

HD A 

HD B 

HD C 

ED 0 

ED 1 

Klinikailag 

mentes 

Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

Barbet HD A  

HD B  

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag 

mentes 

Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

Ír vízispániel HD A  

HD B  

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag 

mentes 

Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

Lagotto Romagnolo HD A 

HD B 

HD C 

ED 0 

ED 1 

Klinikailag 

mentes 

Küllemi tenyészszemle: 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

Portugál vízikutya HD A  

HD B 

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag 

mentes 

Küllemi tenyészszemle: 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

Spanyol vízikutya HD A  

HD B  

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag 

mentes 

Küllemi tenyészszemle: 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Jjavasolt” 

 

Wetterhoun HD A  

HD B  

HD C  

ED 0  

ED 1  

Klinikailag 

mentes 

Küllemi tenyészszemle + 

képességvizsgálat 

„Tenyészthető” vagy 

„Tenyésztésre Javasolt” 

 

 

 

További, kötelezően tartandó feltételek, melyek szerint, csak a következő egyedek párosíthatók 

egymással: 

 

Kan / Szuka HD A HD B HD C 

HD A ✔ ✔ ✔ 

HD B ✔ ✔ X 

HD C ✔ X X 

 

Kan / Szuka ED 0 ED 1 

ED 0 ✔ ✔ 

ED 1 ✔ X 

 

 



28 

 

 

3./ Tenyészthető és Tenyésztésre javasolt minősítés  

 

Tenyészthető minősítést az egyesület által rendezett vagy engedélyezett, az egyesület Tenyészszemle 

Szabályzatában előírt módon végrehajtott tenyészszemlén lehet megszerezni, ennek megléte a 

tenyésztésbe vétel minimális feltétele. 

 

4./ A tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső korhatárai 

 

Kanoknál a tenyésztésbe állítás alsó korhatár 12 hónapos kor, felső korhatárt nem határozunk meg.  

Szukáknál a tenyésztésbe állítás (fedezés) alsó korhatára 18 hónapos kor, utolsó fedeztetés a betöltött 8 

éves kor után nem engedélyezett. A 8 éves kor után történő indokolt fedeztetésre az Egyesület elnöke 

előzetes írásos engedélyét kell kérni. 

 

5./ Kölykezési idő intervallumok 

 

A szukák naptári évenként 1 almot kölykezhetnek. A szukák életteljesítménye maximum 6 alom. 

A császármetszések alkalmazásánál az etikai kódex és az általános tenyésztési elvek az irányadóak, 

miszerint csak indokolt és életvédelmi céllal alkalmazható ez a műtéti beavatkozás. Az szigorú 

egészségügyi kockázati indok nélküli programozott császármetszések alkalmazását az Egyesület 

fokozottan nem ajánlja.  

  

6./ Almonként törzskönyvezhető utódok száma 

 

Az egyesület minden egészséges, életképes kiskutyát törzskönyvi nyilvántartásba vesz. 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 dajka-kutya bevonása, vagy 

mesterséges felnevelés szükséges. 

 

7./ Életteljesítmény 

 

Kanok esetében a tenyészeb minősítés megszerzése után a fedezések számát nem korlátozzuk. A 

tenyésztő egyéni felelőssége, hogy azokat a fedező kanokat használja, melyekkel állománya minőségét 

javítani tudja.  

A szukák életteljesítménye maximum 6 alom. 

Indokolt esetben ez tenyésztésbevétel szabályai alól a tenyésztési bizottság felmentést adhat. 

 

8./ Külföldi fedeztetés  

A születendő alom részére FCI származási lap kiállításának elengedhetetlen feltétele, hogy a fedeztetés 

FCI által elismert származási lappal rendelkező kannal történjen. A fedeztetés tényét az egyesület által 

rendszeresített fedeztetési igazolás nyomtatvánnyal kell igazolni. 

Külföldi fedeztetésnél a kan esetében az adott ország tenyésztési szabályai az irányadók. 

 

9./ Importált egyedek minősítéseinek és egyéb minősítések figyelembevételi szabályai 

Importált kutyák esetében, amennyiben a származási ország előírásai szerint már tenyészminősítést 

szerzett, az egyesület elfogadja, mint tenyészebet. Az egyesület az FCI által jóváhagyott 

teljesítményvizsgálat eredményeit elfogadja, amennyiben az eredmény elfogadott társ-szervezettől 

származik. Ha a tenyészkorú importált kutya olyan országból származik, ahol a tenyésztésbe vétel 

feltételét semmilyen bírálathoz, vizsgálathoz nem kötik, a magyarországi tenyésztésbe vétel feltétele 

az Egyesület tenyésztési szabályzatában rögzített előírások teljesítése.  
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9/A. Ideiglenesen importált szukáknál  

Az FCI által kiadott irányelvek alapján elkészült szuka bérleti nyomtatvány kitöltésével, és az 

importált ebekre vonatkozó előírásokat megtartva kell eljárni. 

Az ilyen módon ideiglenesen az Egyesület gondozásában lévő szuka, az itt tartózkodása idején 

importált, honosított szukaként kezelendő. 

9/B. Ideiglenesen importált kanokat, még akkor is, ha külföldi Champion címük van, csak 

magyarországi szervezet tenyészszemléjén szerzett „tenyészthető” vagy „tenyésztésre javasolt” 

minősítés  és a megfelelő egészségügyi szűrések után  lehet tenyésztésbe állítani.  

Kivétel az FCI országban szerzett 5 nyelvű nemzetközi FCI munkavizsga bizonyítvány, amelyet a 

kutya a honosítás előtti időpontban szerzett meg. Ezt az egyesület képességvizsgálat igazolására 

elfogadja.  

 

 

10./ Hűtött vagy fagyasztott szaporítóanyag használata 

 

Hűtött vagy fagyasztott szaporítóanyag használata esetén az alábbi dokumentumokat kell csatolni:   

- a szaporítóanyagot adó kankutya származási igazolásának és eredményeinek másolatát, 

- mesterséges megtermékenyítést végző állatorvos igazolását a beavatkozás elvégzéséről és a 

szaporítóanyag származásáról, tárolásáról. 

 

11./ Különleges esetek, intézkedések 

 

Speciális hasznosítású, vizsgázott kutyáknak (pl. vakvezető, mentő-, kábítószerkereső, stb.) nem kell 

képességvizsgálaton részt venni a tenyészthetőséghez, nekik a hivatalos központi szervezeteik által 

kiállított érvényes igazolványuk a képességvizsgálat helyettesítéseként a tenyészeb minősítéshez 

beszámítható. Az 5 nyelvű FCI munkavizsga bizonyítvány megléte esetén nem kell 

képességvizsgálaton részt venni a tenyészthetőséghez, a képességvizsgálat helyettesítéseként a 

tenyészeb minősítéshez beszámítható. Import kutyák csak honosított származási lappal szerepelhetnek, 

és tenyésztésükhöz ugyanezen feltételeket teljesíteniük kell. 

 

 

10./ Származás és teljesítmény adatok nyilvántartása, igazolása  

 

A származás-nyilvántartás a rokoni kapcsolatok nyilvántartását szolgálja. A származási adatok 

gyűjtését a MEOESZ saját Törzskönyvezési Szabályzata szerint végzi. 

A teljesítmény vizsgálatok célja a tenyészebek tenyészértékének megállapítása. A teljesítmény 

vizsgálatokat és az adatok gyűjtését az egyesület a fenti Teljesítményvizsgálati Szabályzatában 

rögzítettek szerint végzi. 

A teljesítmény nyilvántartás az egyesület nyilvántartásából kérhető le. Ezen nyilvántartásokról az 

egyesület csak az arra jogosultaknak ad információt.  

  

 

11. / Az ebek jelölésének szabályai 

 

Jogszabály írja elő, hogy minden kutyát transzponderrel (mikrochippel) kell megjelölni. Célja, hogy az 

eb tartós megjelölésével az bármikor azonosítható legyen. 

 

- A chip beültetését a tenyésztő által választott állatorvos végezheti. 

- A chip beültetést kizárólag hat hetes kort betöltött kölykökön szabad végezni. 

- A chipet a kölyök bal lapockája fölött a bőr alá kell ültetni. 

- A beültetést az egyesület által rendszeresített nyomtatványon dokumentálni kell, melyet a 
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tenyésztő aláír és az állatorvos az aláírásával és a pecsétjével hitelesít. 

- Az állatorvos feladata a chipezési adatokat az országosan, illetve nemzetközileg elfogadott 

adatbázisban rögzíteni. 

- A tenyésztő a chipezési igazolást az alombejelentéskor juttatja el az egyesülethez, ahol az 
archiválásra kerül. 

 

12. / Alomellenőrzés 

 

Egyesületünk alom- és kennel ellenőrzést szúrópróba szerűen, vagy indokolt esetben végez. 

Az alomellenőrzést az alábbi személyek végezhetik: 

- az egyesület elnöke, 

- az egyesület elnöke által megbízott egyesületi tisztségviselője, 

- az egyesület elnöke által megbízott, a tenyésztő lakóhelyéhez közel lakó, a microchipezést is végző 

állatorvos  

Az alomellenőrzés költségét a szúrópróba-szerűen elvégzett ellenőrzés esetén az egyesület, indokolt 

esetben pedig a tenyésztő viseli. 

Meg kell tagadni az egész alom elfogadását akkor, ha bármely kétség merül fel a fajtatisztasággal 

kapcsolatban. Ebben a vitás esetben az elnökség DNS vizsgálatot rendelhet el, melynek a költségét a 

tenyésztő viseli. Amennyiben a vizsgálati eredmény a bejelentett adatok valódiságát igazolja az alom 

törzskönyvezhető, a vizsgálat költségét az egyesület a tenyésztő részére megtéríti. 

Az alomellenőrzés megállapításairól az azt végző személy jegyzőkönyvet készít, melyet az egyesület 

az irattárában 5 éven keresztül megőriz. 

 

13. / Származás ellenőrzés módja 

 

Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannal lehet pároztatni.  

Ettől eltérő illetve vitás esetekben DNS vizsgálatot kell kérni az apaság megállapítására.  

 

14. / Hasznos nyomtatványok 

 

Elérhetőek mindenkor a MEOESZ honlapján (www.kennelclub.hu) annak törzskönyvezési és általános 

tenyésztési szabályzata részeként.  

http://www.kennelclub.hu/
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Értelmező rendelkezések 

 

Jelen szabályzatban FCI alatt a Federation Cynologique Internationale, MEOESZ alatt a Magyar 

Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Egyesület alatt a Magyar Retriever és Vízikutya 

Egyesület értendő. 

 

 

A jelen tenyésztési programban esetlegesen nem szabályozott kérdésekben az Egyesület Alapszabálya, 

az FCI vonatkozó szabályai, a MEOESZ Alapszabályának az Egyesületre vonatkozó rendelkezései és a 

MEOESZ vonatkozó egyéb szabályzatai, szabályzói irányadóak. 

 

 

 

Alulírott Beke Judit, mint a Magyar Retriever és Vízikutya Egyesülete elnöke igazolom, hogy a fenti 

tenyésztési program az egyesület 2016. szeptember 19. napjától hatályos tenyésztési programja a:  

Curly-coated retriever, Chesapeake-bay retriever, Flat-coated retriever, Golden retriever, Labrador 

retriever, Nova Scotia duck tolling retriever; 

Amerikai vízispániel, Barbet, Ír vízispániel, Lagotto romagnolo, Portugál vízikutya, Spanyol vízikutya, 

Wetterhoun ebfajtákban.  

 

 

Budapest, 2016. október 1. 

 

 

………………………….. 

Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület,  

elnök 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
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TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT  

MELLÉKLETEK 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT SZABÁLYZATOK 

 

KÉPESSÉGVIZSGÁLAT SZABÁLYZATA 

 

A) Képesség- és magatartás vizsgálat retrieverek részére  
 

A vizsga célja: fiatal retrieverek öröklött tulajdonságainak vizsgálata, különös tekintettel a 

fajtára jellemző tulajdonságokra. 
 

Mezei keresés: a feladat megkezdése előtt a bíró kihelyez a mezőre egy lőtt vadat mely lehet fácán 

vagy tőkésréce. A kihelyezés 40-50 méterre legyen az indítás helyétől. Kívánatos az alacsony vagy 

közepes aljnövényzet valamint a jó szél, mely segíti a kutya munkáját. A vezető a kihelyezést láthatja, 

de a kutya nem. A bíró utasítására a vezető a kutyát elengedi mezei keresésre, bíztathatja lendületes és 

intenzív keresésre, de nem követelmény a kiforrott keresés. A kutyának a kihelyezett lőtt vadat 

önállóan kell megtalálni, azt egyértelműen jelezni kell. A vezető az indítás helyétől számítva 20-25 

méterig követheti kutyát, ott meg kell állnia.  

A mezei keresés közben a vizsgán jelenlévő segítő vadász vagy bíró (vadász engedéllyel rendelkező) a 

bírálati kör vezető bírájának utasítására lövést ad le, sörétes vadászfegyverrel. A lövést akkor célszerű 

leadni, amikor a kutya és vezetője között legalább 10-20 méter távolság van. A jó idegrendszerű, stabil 

kutya a lövésre felfigyel, de néhány másodperc eltettével folytatja a munkát, félelmet nem mutatva. 

Amennyiben a kutya a lövésre érzékenységet illetve ijedtséget mutat, úgy abban az esetben a bíró 

döntése alapján újabb lövés hangzik el.  

Lövés érzékenység: lövésre megijed, megtorpan, de rövid idő elteltével folytatja a munkát.  

Lövésfélőség: a lövésre félelem jeleit mutatja, nem folytatja munkáját rövid idő elteltével, a keresési 

távolság jelentősen (50%) csökken, vezetője mellé szalad vagy menekül, láb mellől nem megy el a 

vezető utasítása ellenére sem.   A feladat teljesítésének feltétele, hogy a kutya a kihelyezett lőtt vadat 

találja meg, azt jelezze a fajtára jellemző módon. Nem követelmény a lőtt vad apportírozása. A 

vezetőnek a bíró instrukciókat adhat az eredményes feladat végrehajtás érdekében 

 

Kívánatos:  Érdeklődés, találni akarás, önállóság, stabilitás. Pozitívan értékelendő, ha a kutya 

önállóan megpróbálja az észlelt szagokat lekontrolálni.  

Hibák: Lövésfélőség, a vad kikezdése,- elásása, vad iránti érdektelenség, alapvető engedelmesség 

hiánya. 

 

Nem kötelező minden vizsgázó kutyának új vadat kihelyezni. Amennyiben a bíró úgy ítéli meg, hogy a 

keresést jelentősen befolyásoló tényező áll fenn (pl.: szél irányának változása), úgy abban az esetben a 

keresés irányát megváltoztathatja, vagy újra kihelyezi a lőtt vadat a feladatot megállítva. 

Bírálandó:  Orrjóság, orrhasználat, keresési stílus, stabilitás, engedelmesség. 

 

Mezei elhozás, elhozási készség: A bíró egy 500 gr-os dummyt dob alacsony aljnövényzetű mezőn 
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(lehetőség szerint a kutya figyelmét felkeltve) miközben a kutyát vezetője pórázon tartja a bírótól 15-

20 méterre. Az apport tárgy esését követően a vezető indítja kutyáját. A kutyának lehetőség szerint 

önállóan kell a dummyt megtalálnia. Nem követelmény a kézbe történő átadás, de a dummyt a 

vezetőjéhez kell vinni a kutyának. A vezető a feladat alatt bíztathatja kutyáját, de a fizikai kontaktus 

nem megengedett. 

 

Kívánatos:  Feltétlen lendületes elhozás, átadás, érdeklődés, stabilitás.   

Hibák: Apportmegtagadás, érdektelenség, alapvető engedelmesség hiánya. 

Bírálandó:  Lendületesség, feltétlen elhozás, átadás. 

Amennyiben a kutya nem viszi vezetőjéhez a dummyt, úgy abban az esetben a feladatra „Nem 

megfelelt” minősítést kap. Behíváskor a vezető kéz, hang és síp- jeleket adhat a kutyának. A dobás és a 

feladat nem ismételhető meg egy adott vizsga alkalmával. 

 

Vízi elhozás, vízkedvelés: A bíró egy 500 gr-os dummyt, dob a nyílt vízbe (parttól minimum 5-6 

méter), miközben a kutyát vezetője pórázon tartja a bírótól 2-3 méterre. Az apport tárgy vízbe esését 

követően a vezető indítja kutyáját. A kutyának önállóan kell a vízbe mennie. A kutyának az apport 

tárgyat úszva kell kihoznia a vízből. Nem követelmény a kézbe történő átadás, de a dummyt a partra ki 

kell hozni a kutyának. A vezető a feladat alatt bíztathatja kutyáját, de a fizikai kontaktus nem 

megengedett. 

Kívánatos:  Vízkedvelés, érdeklődés, feltétlen lendületes elhozás, stabilitás.   

Hibák: Vízbe menetel megtagadása, apportmegtagadás, érdektelenség, alapvető engedelmesség hiánya.  

Bírálandó:  Vízkedvelés, feltétlen elhozás, stabilitás. 

Amennyiben a kutya nem hozza ki a dummyt a vízből, úgy abban az esetben a feladatra „Nem 

megfelelt” minősítést kap. Behíváskor a vezető kéz, hang és síp- jeleket adhat a kutyának. A dobás és a 

feladat nem ismételhető meg egy adott vizsga alkalmával. 

 

Feladatok értékelése: „Megfelelt” / „Nem felet meg” minősítésekkel.  

A képesség és magatartás vizsgálat csak akkor tekinthető sikeresnek, ha mindhárom feladaton 

„Megfelelt” minősítést kap a kutya. Tenyészszemle sikeres küllemi bírálata (standardnak megfelelő) 

esetén, a kutya származási lapjára felvezethető a „Tenyészthető” minősítés. Sikertelen vizsga esetén a 

képesség és magatartásvizsgálat a kutya négy éves koráig ismételhető. 

 

B) Képesség- és magatartás vizsgálat vízikutyák részére  
 

Az Egyesület csak a munkavizsgára kötelezett vízikutyák részére teszi kötelezővé a tenyészszemle 

részeként a képességvizsgát. Ezek a fajták az Amerikai Vízi spániel, Barbet, Ír vízi spániel és a 

Wetterhoun. A feladatok megegyeznek a Retrieverek részére előírt képességvizsgálat feladataival. 
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MUNKAVIZSGA RETRIEVEREK RÉSZÉRE 

 

 

A munkavizsga célja: a Retrieverek örökletes tulajdonságainak, képzettségi szintjének, idegrendszeri 

stabilitásának valamint apróvadas vadászati alkalmazhatóságának vizsgálata.  

 

A munkavizsga egész évben megrendezhető, de a Február 28. és Augusztus 1. közötti munkavizsgákon 

kizárólag tenyészetből származó lőtt apróvad (fácán, tőkésrése, üregi nyúl, mezei nyúl) valamint házi 

nyúl használható.  

Munkavizsgán FCI által elismert származási lappal rendelkező kutya vezethető fel. Beteg kutyát tilos 

felvezetni. Szuka kutya esetében a vemhesség 30-ig napjáig vezethető fel munkavizsgán. Fő 

tüzelésben lévő szukák a munkavizsgán nem vehetnek részt. A munkavizsgán felvezetett kutyáknak 

azonosíthatónak kell lennie. Microchippel kell rendelkeznie, melynek meg kell egyeznie a származási 

lapon szereplő számmal. Azonosíthatatlan kutya nem bírálható. 

A munkavizsgán felvezetett kutya értékelése 0-100 pontig terjed. A vizsgán lövést csak sörétes 

vadászlőfegyverből szabad leadni. A kutya testi fenyítése nem megengedett, amely a vizsgából való 

kizárást vonja maga után. Feladatok végrehajtása során, a kutyán sem póráz sem nyakörv nem 

lehet. Minden kutyának ép, lőtt vadat kell biztosítani. 

Ha egy kutya egy feladatra 0 pontot kapott, nem folytathatja a vizsgát. A bíró időtartamtól függetlenül 

felszólíthatja a kutyavezetőt a kutya behívására, amint számára egyértelművé válik, hogy a kutya nem 

képes eredményesen végrehajtani a feladatot. Az eredményes vizsgához 51 pont szükséges minimálisa. 

Minden feladatnál bírálati szempont: a vad felvétele (korrekt fogás), elhozása (tempó, találni akarás), 

átadása valamint a puhaszájúság.  A munkavizsgán szabályos az átadásnak minősül, ha álló vagy ülő 

helyzetben végzi a kutya. Ha a kutya a felvett vadat fogásigazítás miatt teszi le, de utasítás nélkül 

felveszi, nem számít hibának. 

 

Standard hajtás:  
A hajtást lehetőleg fedett területen kell végezni, úgy, hogy a kutyák a mezőn a fedett területtől 10-15 

méterrel ülnek vagy fekszenek. A kutyák mellett állnak a vezetők. A vezető nem állhat a kutya és a 

hajtás közé. A hajtás, vadászatot imitálva több lövéssel és hajtók segédletével történik.  Minimálisan 

annyi lövést kell leadni a segítőknek ahány kutya van a feladatnál. A hajtást a bírók utasítására kezdik 

és fejezik be a segítők. Egyszerre minimum 3, maximum 6 kutya bírálható. 

A helyét elhagyó, de parancsra megálló (1 m-en belül) kutya 5 pont levonást kap, másodszori beugrás 

vagy fékezhetetlenség esetén azonban már 0 pontot kap. A vizsgán 0 pontot szerzett kutya a vizsgát 

nem folytathatja. Minden parancsadás 2 pont levonással jár, legyen az kézjel vagy szóbeli parancs. A 

nyilvánvalóan lövésfélő, vinnyogó, helyét jelentősen elhagyó (3 méter) kutyát ki kell zárni a további 

munkából. 

Bírálati szempontok: fegyelmezettség, stabilitás, érdeklődés. Pontozás: 15 pont. 

 

Vonalhajtás II: 
Ideális terület: mező, alacsony aljnövényzettel. A vadat úgy kell kihelyezni, hogy mind a kutya és a 

vezetője is lássa a dobásokat. Egyszerre minimum 3, maximum 6 kutya bírálható. A vezetők a bírókkal 

együtt hajtóvonalat alkotva egymástól olyan távolságra helyezkedjenek el (kb.: 10 m), hogy a bírók el 

tudják bírálni a kutya láb melletti munkáját és a vezetővel való kapcsolatot. A vadász segítő és a vad 

kihelyezéséért felelős segítő a hajtó vonal előtt kb. 50 m-re helyezkednek el. 

A hajtás a bírók utasítására indul el. A bíró jelzésére a puskás segítő lövést ad le, a hajtóvonal előtt 

elhelyezkedő segítő a lövés után kidobja a lőtt szárnyasvadat (fácán, tőkésréce) a vonaltól kb.: 50 m 

távolságra úgy, hogy mind a vezető mind a kutya számára látható legyen az esés. Lövéskor a vonal 

megáll. Ezután bírói utasításra a megnevezett vezető kutyájával elhozatja a vadat. 

A hajtás tovább indul, majd lövéskor ismét megáll, és a következő kutya dolgozhat. Ha egy kutya nem 

hozza el a vadat, akkor azt a segítőnek kell felszednie. Nem számít hibának, ha a vad mögé, mellé 
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szaladva a szelet kihasználva keresi meg a vadat. 

Amelyik kutya vezényszó nélkül elhagyja vezetőjét, de 3 méteren belül meg tudja állítani és vissza 

tudja hívni, tovább folytathatja a hajtást, de erre a feladatra maximum 10 pontot kaphat. A másodszorra 

is beugró kutya, valamint a vezető kontrollja alól kikerülő, visszahívhatatlan kutya 0-pontot kap akkor 

is, ha behozza a vadat. A további pontokat az elkövetett hibák súlya és mértéke, alapján a bírók 

határozzák meg. 

Kívánatos, hogy a kutya az indítás után, az esés helyét jelölve, lendületesen a helyes irányba induljon, 

és maximum a vad néhány méteres környezetében keresve a vadat rögtön felvegye, és azt vezetőjének 

minél gyorsabban vigye, és a kezébe adja. 

A vezető az indítás helyéről szükség esetén (pont levonás terhe mellett) irányíthatja a kutyát. A vadtól 

túl nagy távolságra és túl sokáig történő keresés, illetve a túlzott irányítás szintén pont levonást 

eredményez. A feladat akkor teljesített és bírálható, ha a kutya a vadat behozza. Elhozás nélkül a 

munka 0 ponttal értékelhető. 
Bírálati szempontok: lábmunka, fegyelmezettség, stabilitás, jelölés, elhozás, orrhasználat, 

együttműködés a vezetővel. Pontozás: 20 pont. 

  

Mezei vonszalék: 
A mezei vonszalékot (mezei-, üregi-, vadas színű házi nyúl) közepes aljnövényzetű réten, 2 

tompaszögű töréssel, hátszéllel, 150 lépés hosszan kell kihúzni. A vonszalék kezdetén szagkatlant kell 

kialakítani, úgy, hogy a bíró tépetet (szőr) tudjon mutatni a vezetőnek. A vonszalékot húzó bíró a vad 

letétele után továbbmenve lehetőség szerint fedett területre megy, takarásba vonul. A bíró a kutyát ne 

zavarja jelenlétével, de lássa a kutya viselkedését a vadnál. A másik bíró az indítás helyén tartózkodik. 

A vonszalék kihúzását, a szagkatlan helyét a vezető láthatja, de a kutya nem. Az indítás helye a 

szagkatlantól történik. 

A vezető 15 méter hosszan megvezetheti a kutyáját a vonszalék nyomán, vagy kerestetéssel indíthatja 

kutyáját a rálövés helyéről. 

Hibátlan munkát ennél a feladatnál az a kutya végez (15 pontot csak az kaphat), amelyik a 

szagkatlannál a vonszalék szagát felveszi, alacsonyan tartott orral annak vonalát követi, és arról  nem 

tér le. A megtalált vadat azonnal felveszi, és vezetőjéhez viszi, majd a kezébe adja. Ha a kutya röviden 

túlfut a vadon és szembeszéllel keresi meg, nem hiba. Szintén nem hiba, ha az esetleges oldalszél miatt 

nem pontosan a vonszalékon halad, hanem annak szagnyomán, de követnie kell a vonszalék vonalát. A 

vonszalékról való rövid letérés majd önálló korrigálás nem hiba. Fogásigazítás nem hiba, de a 

többszöri vad letétele az. 

Az a kutya, amelyik az indítás helyétől a kihelyezett vadat nem csapázva, hanem légszimattal vagy 

szemmel keresi meg, annak szabályos felvétele és elhozása esetén is maximum 5 pontot kaphat. A 

vezető, a kutyáját 5 pont levonással kétszer az indítás helyétől újra indíthatja. Újraindításnak számít, 

ha a kutyát a vezető behívja, illetve az indítási helyre visszatér.  

Bírálati szempontok: csapa felvétele, csapatartás, csapakövetés, törések kidolgozása, korrekt vad 

felvétel, behozásnál sebesség. Elhozás nélkül a vonszalék kidolgozása 0-ás osztályzatra 

értékelhető. A vadat kikezdő, megtépő vagy elásó kutya kizárandó. 
 

Elhozás mezőről: 
A feladat egy szárnyas lőtt vad (tőkésréce, fácán) elhozása közepes aljnövényzettel fedett területről, 

hát vagy oldalszélben. A lőtt vadat az indítás helyétől kb.: 50 méterre, a bíró által jól meghatározható 

területre helyezik ki. Sem a kutya, sem a vezető nem láthatja a kihelyezést. A kihelyezésre kerülő 

vadfajt a bírók határozzák meg, mely minden kutya esetében azonos. 

A vezető a vad irányába küldi a kutyát, majd a bíró által meghatározott a területen tartva keresteti, 

lehetőleg jó széllel. A vezető az indítási helyet nem hagyhatja el, mert az pontlevonással jár. 

A feladat során összesen 2 újraindítás megengedett, 5 pont levonásával. Újraindításnak számít, ha a 

kutyát a vezető behívja, illetve az indítási helyre visszatér. 

Hibátlan munkát ennél a feladatnál az a kutya végez (20 pontot csak az kaphat), amelyik kutya 
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lendületesen megy a kijelölt területre, végig a bíró által meghatározott keresendő területen tartható és a 

területet, rövid idő alatt lekeresi. A kutyán látszik a találni akarás és maximálisan együtt működik a 

vezetőjével. A vadat jó iramban viszi a vezetőjéhez. 

Az a kutya, amelyik kikerül vezető kontrollja alól, a bíró által megjelölt területet jelentős mértékben 

elhagyja és oda a vezető a bírói utasítására sem tudja visszairányítani, 0-pontot kap akkor is, ha ezt 

követően behozza a vadat. 

A további pontokat az elkövetett hibák súlya és mértéke alapján a bírók határozzák meg. Elhozás 

nélkül a munka 0 ponttal értékelhető. 
Bírálati szempontok: irányíthatóság, együttműködés a vezetővel, orrhasználat, találni akarás. 

  

Elhozás nádból jelöléssel, mélyvízi elhozás jelöléssel: 
A lőtt vadat (tőkésréce) 15-20 méter távolságra, lehetőleg vízállásos náddal benőtt területre kell 

bedobni. A kihelyezést (dobást) közvetlenül megelőzően egy lövést kell leadni. A kutya és vezetője 

lássa a dobást. Kívánatos, hogy a nádas széle, ahová a récét dobták és az indítási hely között is legyen 

legalább 15-20 méter távolság.  

A lőtt vadat (tőkésrése) legalább 25-30 méter távolságra a nyílt vízfelületre kell dobni. A kihelyezést 

(dobást) közvetlenül megelőzően egy lövést kell leadni. A kidobás történhet segítők által a partról, 

illetve csónakból.  

 A kutyát és a vezetőt a vízparttól 5-10 méter távolságra kell felállítani, hogy mindketten lássák a lőtt 

vadak vízre esésének helyét. A feladat során a kutyán nem lehet nyakörv, sem póráz. A lőtt vadakat 

egymáshoz viszonyítva 60-90 szögben kell elhelyezni. 

A vezető a partról indítja a kutyát mélyvízi elhozásra, a bíró utasítására. A behozást követően a fedett, 

nádas területre küldi a kutyát a bíró utasítására. 

Egy újraindítás megengedett. Újraindításnak számít, ha a kutyát a vezető behívja, illetve az indítási 

helyre visszatér. Nem számít újraindításnak, ha a kutya kijön a nád szélére, de a vezető parancsára 

azonnal visszamegy.   

Hibátlan munkát ennél a feladatnál az a kutya végez (30 pontot csak az kaphat), amely a lőtt vadakat 

önállóan vagy minimális segítséggel találja meg, jól jelöl, lendületesen megy be vízbe és a nádba és ott 

kitartóan keres, majd megtalálás után a legrövidebb úton, jó tempóval viszi a vezetőjéhez.  

Ha a kutya a vadat behozás közben fogásigazítás céljából teszi le, az nem hiba, de az pontlevonással 

járó hiba, ha a kutya a vadat a vízből, nádból kijövet menet közben leteszi, attól eltávolodik, illetve 

csak a vezető utasítására veszi fel újra.  

A pontszámokat az elkövetett hibák súlya és mértéke alapján a bírók határozzák meg.  Elhozások 

nélkül a munka 0 pontra értékelendő, tehát mindkét lőtt vadat be kell hozni a kutyának. 
Bírálati szempontok: jelölés, találni akarása, a nádban való önálló keresés, gyorsasága, viselkedése 

vaddal, együttműködés a vezetővel, orrhasználat valamint a vad kézbe történő átadása. 

   

Kizáró okok 
agresszivitás emberrel vagy a többi kutyával szemben 

fékezhetetlenség, a vezető kezéből tartósan való kikerülés 

vad rágása, tépése, elásása 

lövés félőség, folyamatos, zavaró nyüszítés, ugatás 

kemény szájúság 

apportírozás megtagadása 

vízbe menetel megtagadása 

vadcsere, behozási sorrend felcserélése 

bármely feladatra kapott 0 pont 

 

 Pontozás 

Feladat Maximális pontszám 

1. Standard hajtás  15 
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2. Vonalhajtás jelöléssel 20 

3. Mezei vonszalék 15 

4. Elhozás mezőről, kerestetéssel  20 

5. Elhozás nádasból, nyílt vízről jelöléssel      30 

Összesen:  100 pont 
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RETRIEVER VERSENY SZABÁLYZATOK 

 

 

A vadászkutyák munkájának összevetésére és a legkiválóbb egyedek kiválasztására versenyek 

rendezhetők. 

A versenyeket a szabályzatban előírt követelmények szerint kell rendezni. 

A szabályzattól eltérő, vagy részversenyeket csak előzetes kihirdetés alapján lehet rendezni, a 

kihirdetésben ismertetni kell a verseny követelményeit. Ezeken a versenyeken CACT vagy CACIT cím 

nem adható ki és az eredmények a kutya származási lapjára nem vezethetők fel. 

A versenyek vagy nyíltak, amelyekre a kiírás szerint bárki nevezhet, vagy meghívásosak, amelyeken 

csak a nevezési felhívásban előre meghatározott feltételeknek megfelelő kutyák vehetnek részt. A 

versenykiírásban meg lehet határozni a maximális létszámot és a nevezhető fajtákat. 

Az országos verseny győztese CACT címet kap, az utána következő a „Res” CACT címet kapja. A 

nemzetközi verseny győztese „CACIT”, a második helyezett „Res” CACIT címet kap. Fenti címeket 

csak első díjas minősítést elért kutyának lehet kiadni. A címek nem adhatók ki akkor sem, ha a 

versenyen elindult kutyák létszáma kevesebb, mint 6. 

Különdíjat bárki felajánlhat. Ha a felajánló meghatározott célra adja a tiszteletdíjat, akkor azt csak erre 

a célra lehet adni. A nem meghatározott céllal felajánlott tiszteletdíjakat, az első bírói értekezleten a 

verseny bírói kollégiuma a rendező szervvel együtt osztja el. A tiszteletdíjakat a verseny előtti napon 

kell a rendezőségnél leadni. 

 

 

 

RETRIEVER FIELD TRIAL VERSENYEK NEMZETKÖZI SZABÁLYZATA 

 

Cél : 

1.pont - A retriever a vadász nélkülözhetetlen segítőtársa vadászatokon. A field trial versenyek célja a 

legjobb kutyák kiválasztása, akiknek kiemelkedő az öröklött vadmegtalálási képességük („game a 

finding ability”), jó a temperamentumuk, jól jelölnek, jól használják az orrukat, 

kezdeményezőkészséget mutatnak és puha szájúak. Az irányítást úgy kell tekinteni, mint ezen 

képességek nélkülözhetetlen kiegészítését, a kutyának stabilnak kell láb mellett vonalhajtásban és 

standhajtásban is, valamint követnie kell a vezetője utasításait (irányíthatónak kell lennie) amikor 

olyan vadért küldik, amelyet nem tudott jelölni. 

 

Rendezés: 
2.pont – Az FCI 1976. évi inssbrucki közgyűlésén hozott határozattal összhangban („Az FCI kizárólag 

élő vaddal lebonyolított vizsgán ad ki CACIT címet) a CACIT versenyek kizárólag vaddal 

rendezhetők, úgy hogy a vadat a rendező ország előírásainak megfelelően helyezték ki. 

A madarakat a field trial napján nem szabad semmilyen módon sem manipulálni. Az etika a 

legfontosabb prioritás. A vadat éles vadászaton a kutyák jelenlétében kell meglőni. A versenyeken a 

vizes feladatot mesterségesen is le lehet bonyolítani (lásd 16. pont). A Nemzetközi Field Trial 

versenyeket vadász szezonban kell megrendezni. 

CACIT CÍMET HIDEG VADAS TESZTEKRE NEM LEHET KIADNI! 
3.pont – A verseny az FCI által elismert országos szervezetekhez csatlakozott egyesületek bonyolítják 

le. A vadászat szervezőjével, terület tulajdonosával együttműködve a rendezők mindent megtesznek a 

verseny sikeres lebonyolításáért. Felelősek az érvényes szabályzat betartásáért. A vadászokat a 

rendezők vagy a vendéglátó vadásztársaság jelöli ki. 

4.pont – Field trial versenyek ráhajtásos vadászaton – ez esetben a kutyák a hajtás alatt ülve maradnak 

– vagy vonalhajtásos vadászaton – ekkor a kutyák láb mellett sétálnak a vonalhajtásban – is 

rendezhetők. 

Kívánatos, hogy a kutyákat a ráhajtásos vadászaton, vonalhajtásban, valamint vízben 
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is teszteljék (lásd 16. pont). 

„Vonalhajtásban a bírók, a vonalban lévő kutyák és felvezetőik, valamint (bírónként legalább egy) 

vadász vonalban haladnak előre. A vad lelövése után a vonal megáll, ekkor a bíró utasítására egy 

kutyát elküldenek a vadért. 

Ráhajtásos vadászaton a bíró a kutyákat úgy pozicionálja, hogy a lehető legjobb lehetőségük legyen a 

vadat jelölni. A bírók döntik el, hogy mikor küldik a kutyákat, amennyiben egy hajtásban minden vad 

dögre esik, az elhozásokra rendszerint a hajtás végén kerül sor. Amennyiben sebzett madár esik, 

ajánlott a bíró azonnal küldjön rá kutyát. 

A verseny kiírásában meg kell említeni, hogy a versenyen lesz-e lehetőség vízi munkára, vagy a 

résztvevőknek be kell mutatniuk az érvényes szabályzat 16. pontja szerinti vízi munkára vonatkozó 

igazolást. 

 

A LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

5.pont – Ami a lebonyolításra vonatkozó rendelkezéseket illeti, az egyes országokban érvényes 

szabályokat kell alkalmazni, feltéve hogy azok nem ellentétesek az FCI előírásaival. 

 

NEVEZÉSEK 
6.pont – Csak a kiírásban felsorolt, azon fajtatiszta kutyák vehetnek részt a versenyen, amelyek 

rendelkeznek az FCI által elismert törzskönyvvel, vagy az FCI-vel szerződött országok esetében 

szerepelnek azok nyilvántartásában. 

7.pont – A CACIT versenyeken azok a kutyák vehetnek részt, amelyek idősebbek 18 hónap + 1 napnál. 

Szükség esetén a részvétel lehetősége a már korábban minősült kutyákra korlátozható (korábban 

szerzett címek, minősítések) a következő feltétellel: 

Az ilyen jellegű megkötést a kiírásban részletesen ismertetni kell. 

Országonként a kvalifikációhoz kötött versenyek és az évente szerzett összes CACIT verseny aránya 

legfeljebb 1:3 lehet. 

Az Európában jellemző vadhiány miatt a CACIT versenyek résztvevőinek számát minden ország az 

adott terület vadbőségéhez igazítva korlátozhatja, amennyiben a létszámkorlátot a kiírásban előzetesen 

ismertette. 

8.pont – A nevezéseket a kiírásban szereplő határidőn belül meg kell küldeni a szervező egyesület 

titkárának, titkárságának. A rendezőknek javasoljuk, hogy a verseny kiíráshoz mellékeljenek nevezési 

lapot, mellyel bekérik a katalógus elkészítéséhez szükséges adatokat: a kutya hivatalos nevét, fajtáját, 

ivarát, törzskönyvi számát, teljesítményfüzetének számát, születési idejét, szüleinek nevét, 

tenyésztőjének nevét, tulajdonosának és felvezetőjének nevét és címét. 

 

RÉSZVÉTEL KIZÁRÓ OKOK 
9.pont 

Nem vehetnek részt az FCI-ből kizárt személy tulajdonában lévő kutyák, valamint olyan személyek 

tulajdonában lévő kutyák sem, akik az FCI-hez csatlakozott valamely szervezet felé bármilyen 

összeggel, bármely okból tartoznak. 

Tüzelő szukák jelenléte szigorúan tilos. 

A nevezési határidő után beérkezett nevezések nem elfogadhatóak. 

Nevezési díj nem kerül visszafizetésre, kivéve ha a lemondás legalább 5 nappal a verseny előtt 

megtörtént. 

A nevezések csak akkor érvényesek, ha a nevezési díjat is befizették. A külföldi, nem a szervező 

országban élő résztvevők a nevezési díjat a verseny megkezdése előtt, a helyszínen fizethetik be. A 

nevezési díjat minden benevezett kutyára be kell fizetni, függetlenül attól, hogy jelen vannak-e vagy 

sem, kivéve a az előző pontban megjelölt esetet. 

A nevezési határidő után kutyát cserélni nem lehet. 

Nem vehetnek részt agresszív kutyák, fertőző betegségben szenvedő kutyák, egyheréjű vagy rejtett 

heréjű kutyák, az FCI által el nem ismert szervezethez vagy egyesületéhez tartozó személy 
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tulajdonában lévő kutyák. 

 

A VERSENYEK ELHALASZTÁSA VAGY TÖRLÉSE 
10.pont - Ha a szervező bizottság nyomós okból a rendezvény időpontjának módosításáról dönt, akkor 

erről az érintett résztvevőket tájékoztatni kell. A nevezőknek a már befizetett részvételi díjat az 

értesítéstől számított 8 napon belül van joguk visszaigényelni. A vissza nem igényelt nevezési díjak az 

új időpontra felhasználhatók. 

A szervező bizottság mindig fenntartja magának a jogot a versenyek törlésére és a részvételi díjak 

visszafizetésére. 

 

BÍRÓK 
11.pont – A bírókat a szervező bizottság nevezi ki, az FCI tagszervezeteinek hivatalos CACIT 

teljesítménybírói listájából. Nevüknek a nevezési határidő előtt a résztvevők rendelkezésére kell állnia, 

és szerepelnie kell a programban. A bírók teljes mértékig saját belátásuk szerint bírálnak. 

Mindazonáltal be kell tartaniuk az érvényes szabályzatot. A szervező bizottság fenntartja magának a 

jogot a kötelességeit teljesíteni nem tudó bíró helyettesítésére, az egész versenyre vagy annak egy 

részére vonatkozóan. A bizottság ettől eltérő, alkalmasnak ítélt intézkedést hozhat. 

 

STEWARD-ok 
12.pont – A stewardokat a szervező nevezi ki. Feladatuk a bírók segítése, ők hívják be vonalban a 

kutyákat, valamint biztosítják a résztvevők és a nézők soraiban a megfelelő rendet. 

 

KUTYÁK FELVEZETÉSE 
13.pont – A felvezetőknek és a kutyáknak jelen kell lenniük a találkozóhelyen a megadott időben, 

valamint a nap folyamán a továbbiakban is folyamatosan a bírók rendelkezésére kell állniuk különben 

kizárják őket. A kényszerítő körülményektől eltekintve, a kutyákat a vizsga, verseny teljes időtartama 

alatt ugyanannak a személynek kell vezetnie. A KUTYÁK NEM TARTHATÓK PÓRÁZON, amíg 

rajtuk van a sor. A tulajdonos vagy felvezető nem tarthat a kezében semmilyen, a korrekcióhoz 

használható tárgyat. A vizsga, verseny folyamán a kutyák mindaddig nem viselhetnek semmilyen 

kényszerítő nyakörvet vagy egyéb nyakörvet sem, amíg a bírónál vannak vonalban. A verseny teljes 

ideje alatt a kutya testi fenyítése kizáráshoz vezet. 

14. pont – A kutyáknak szárnyas és / vagy szőrmés vadat kell apportírozniuk. 

 

A KUTYÁK BEHÍVÁSA KIZÁRÁSA 
15.pont – A szervező bizottság sorsolása határozza meg a vonalba történő behívás sorrendjét. A 

kutyákat csoportosan, a kiosztott startszámok numerikus sorrendjének megfelelően hívják be vonalba. 

Lehetőleg az ugyanazon személy tulajdonában lévő vagy ugyanazon személy által felvezetett kutyákat 

nem egyszerre hívják be. Egy kutya mindaddig nem zárandó ki, amíg a két bíró nem bírálta, kivéve ha 

kizáró hibát követett el. A bíróknak jogukban áll az egyik kutya számára lelőtt vadat egy másik 

kutyával elhozatni. A bírók dönthetnek a vizsga összevetésnél történő („run off”) befejezésről. Erre a 

végső összevetésre mindazokat a kutyákat behívják, amelyek még a versenyben vannak és még 

kaphatnak kitűnő minősítést. Minden kutyát felállítanak vonalba, abban az esetben is, ha 3-nál több 

kutya van. A végső összevetést az összes bíró közösen értékeli. Az összevetés ugyanúgy befolyásolja 

az eredményeket, mint az ezt megelőző körök. 

A CACIT elnyeréséhez történő összevetés a C.A.C. címet már elnyert kutyák között zajlik, azonos 

helyszínen a szervezők által kijelölt két bíró bírálja. Az összevetés egy körben zajlik. A kutyák annyi 

elhozást kapnak, amennyit a bírók szükségesnek tartanak. E verseny során elkövetett bármilyen hiba 

nem befolyásolja a már odaítélt C.A.C. címet. A bírók eltekinthetnek a Res CACIT cím kiadásától, 

amennyiben úgy ítélik meg, hogy a munka minősége nem volt elég jó. 

 

VÍZI MUNKA 
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16.pont – Nem osztályozható a kutya, ha a vizsga folyamán nem apportírozott sikeresen mélyvízből. 

Ha nem áll rendelkezésre víz, akkor igazolni kell, hogy a kutya egy korábbi hivatalos vizsgán 

(országos vagy nemzetközi) sikeresen apportírozott mély vízből. Korábban letett vizsga esetén a vízi 

elhozás tényét a vadászati teljesítményfüzetbe be kell vezetni, vagy a vizsgát követően az alábbi minta 

szerinti okirattal igazolni. Ha a minősült kutyákat a versenyen éles helyzetben nem lehetett vízben 

tesztelni, akkor mód van hideg vaddal történő feladat végrehajtására. A vadat a körülményekhez 

igazodva a vízbe, vagy a túlsó partra kell kihelyezni. 

A vízi munkára vonatkozó igazolás mintapéldánya: 

Az igazolást legalább két hivatalos bírónak kell aláírnia a „kitűnő” vagy „nagyon jó” illetve az ezekkel 

egyenértékű értékelés feltüntetésével, mely országonként változó lehet. Érvényességi idő két év. 

AZ FCI ÁLTAL ELISMERT SZERVEZET NEVE, aki a vizsgát szervezte 

Alulírottak (két hivatalos bíró), igazoljuk hogy a ……. nevű, ……. fajtájú, ….. ivarú, 

……… törzskönyvi számú kutya a …… minősítést kapja a gyors mélyvízi elhozásért ……..- 

án (dátum) vadászati idényben a ……… szervezet rendezésében. 

Aláírások: 

A MUNKA ÉRTÉKELÉSE 
17.pont  

A.– Az ideális retriever figyelmes, stabil („steady”), csöndben tud várakozni a helyén anélkül, hogy 

felvezetője figyelmét kérné. Jól kell jelölnie a vadat, és hosszabb ideig meg kell jegyeznie a vad 

esésének helyét. Elhozáskor kitartóan keres, kezdeményező, jól használja az orrát, és öröklött 

vadmegtalálási készséggel „game finding ability” rendelkezik. Mindenféle növényzetben szívesen kell 

dolgoznia, a vízbe bátorítás nélkül kell bemennie. Megfelelni akarással („will to please”) a vezetőjével 

jól együttműködve kell dolgoznia, de nem szabad túlságosan függenie a felvezetőtől. Amikor 

megtalálta a vadat, gyorsan, puha fogással kell azt elhoznia, és korrekt módon kell átadnia. 

 

B.– SÚLYOS HIBÁK: 
- a felvezetőtől való túlzott függőség, 

- hangos irányítás, 

- nyugtalan viselkedés, a felvezető figyelmének kérése hajtás közben, 

- az esés helyének rossz jelölése, 

- nem megfelelő láb melletti munka, 

- hanyag apportírozás, 

- lassú és / vagy kezdeményezőkészség nélküli munka 

Súlyos hibát elkövetett kutya nem kaphat kitűnő minősítést. 

 

C. AZONNALI DISZKVALIFIKÁCIÓHOZ VEZETŐ OKOK: 
- eye wipe, 

- first dog down 

Egy eye-wipe vagy first dog down a verseny végét jelenti a kutya számára. 

Az „eye wipe” kifejezés definíciója: ki nem használt lehetőség a vad megtalálására és visszahozására, 

ha azt másik odaküldött kutya azonos feltételek mellett megtalálta, vagy a bírók illetve a bírók 

utasítását követve megtalálták. 

A „first dog down” kifejezés definíciója: ki nem használt lehetőség a sebesült vad megtalálására és 

visszahozására (olyan vadé, amely feltételezhetően elhozható lett volna). A vad esését a kutya jelölte és 

azonnal küldték érte. A vadat ezután a küldött kutya (kutyák) sem találták meg, illetve a bírók vagy a 

bírók utasítását követően sem. 

 

D. KIZÁRÓ HIBÁK: 
- vadcsere, 

- fizikai kontaktus a kutyával, 

- agresszív viselkedés, 
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- kemény száj, 

- kétszeri súlyos hiba, 

- vinnyogás, ugatás, 

- lövésfélőség, 

- beugrás, 

- az ellenőrzés alól való kikerülés, élő vad üldözése, vagy vaddal a szájban történő keresés, 

- a vízbe menetel megtagadása, 

- a megtalált vad apportírozásának megtagadása. 

 

DÍJAK ÉS ÉRTÉKELÉS 
18.pont – A címeket csak akkor igazolja vissza hivatalosan az FCI, ha a verseny legalább hat kutya 

részvételével zajlott. A bíróknak jogukban áll a címek kiadásától eltekinteni, ha véleményük szerinte a 

végzett munka nem volt megfelelő. A díjakhoz és helyezésekhez minősítést is kell adni: kitűnő, nagyon 

jó vagy jó minősítéseket lehet kiadni, illetve az ezekhez megfelelően lefordított nemzeti minősítést. 

Minősítést csak olyan kutyák kaphatnak, melyek nem követnek el kizáró hibát. A CACIT cím 

elnyeréséhez a kutyáknak legalább 5 elhozást kell teljesítenie, és tökéletes kiemelkedő teljesítményt 

kell nyújtania. 

19.pont – A verseny végén a bírók kommentálják az eredményeket és még távozásuk előtt le kell 

adniuk a minősítéseket a szervezők felé. 
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TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT  

MELLÉKLETEK 

 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

RENDEZŐ, KUTYAVEZETŐ ÉS BÍRÓK FELADATA, ÓVÁS TENYÉSZSZEMLÉN, 

MUNKAVIZSGÁN ÉS VERSENYEKEN 

 

A RENDEZŐ FELADATA 
A rendező szerv köteles gondoskodni arról, hogy a vizsgát, versenyt kellő időben, legalább 1 hónappal 

előtte kihirdessék. A kihirdetésnek tartalmaznia kell a rendező nevét, a rendezvény jellegét, helyét, 

időpontját. 

A rendező szerv a vezető bírót és a teljesítménybírókat FCI által elismert bírók köréből választja. 

A rendező szerv a rendezvényt a szabályzat szerint köteles előkészíteni. 

A rendező gondoskodik az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges vadászterületről, élő- és lőtt vadról, 

a lebonyolításához szükséges segítőkről illetve járművekről. A rendező megszervezi az irodát, ahol az 

adminisztratív munkákat eltudják végezni. 

A rendező megszervezi a megnyitó és eredményhirdetés feltételeit és helyiséget biztosít a bírói 

értekezlet megtartásához. 

Köteles a rendezvény lebonyolításához szükséges lövő emberekről gondoskodni.Gondoskodik a 

szükséges bírálati lapokról és az összesítőről. 

CACT vagy CACIT cím kiadására jogosult rendezvényekhez katalógust készít, mely tartalmazza a 

rendező szervezet nevét, a verseny jellegét, a nevezett kutyák és vezetőik névsorát, adatait és a bírói 

listát. 

Gondoskodik a bírálati lap szétosztásáról. 

 

5.2. A VADÁSZKUTYA-VEZETŐ FELADATA 
A vizsga, verseny megkezdése előtt a vizsgáztatandó kutya törzskönyvi lapját és az érvényes 

veszettség elleni oltásról szóló hatósági állatorvos által aláírt oltási lapot a versenyirodán le kell adni.  

A vadászkutyát a vezető akkor is vezetheti, ha az nem saját tulajdona. Külföldi vezető is vezethet 

magyar tulajdonban lévő vadászkutyát.  

A vizsga és verseny helyszínén, a reggeli munkakezdéstől a délutáni befejezésig a kutyát pórázon kell 

tartani, ezt csak a bíró utasítására szabad leoldani.  

A rendezvényeken az egyes feladatok végrehajtásakor csak a rendező által megbízott vadász lőhet.  

A vezető a rendezvény egész ideje alatt köteles a vezetőbíró által előre meghatározott sorrendben 

megjelenni az egyes helyszíneken és folyamatosan a bírók rendelkezésére állni. Az egyes részfeladatok 

elvégzése után késedelem nélkül köteles továbbhaladni a következő – vagy a vezetőbíró aktuális 

utasítása szerinti – feladat helyszínére és ott a bíróknál jelentkezni. 

A rendezvény egész ideje alatt köteles sportszerűen viselkedni, öltözéke legyen az alkalomhoz illően 

vadászias, képesség és munkavizsgán ez nem elvárható.  

A versenyző kutyák a verseny, vizsga egész ideje alatt nem viselhetnek kényszerítő eszközt. A vezető 

nem használhat kényszerítő eszközt.  

Sportszerűtlen vezetésnek minősül, ha a vezető a futama alatt, vagy bármikor, bármilyen 

vadászkutyás rendezvénnyel összefüggésben: 

- sértő vagy becsmérlő módon nyilatkozik vagy viselkedik bíróval, más hivatalos személlyel vagy 

bármely résztvevővel kapcsolatban vagy rá vonatkoztathatóan. 

- Ha megüti, megrúgja vagy bármely más módon durván bántalmazza kutyáját. Ennek igazolásaként 

kell értelmezni, ha a kutya viselkedése egyértelműen mutatja, hogy fél vezetője mozdulataitól, 
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parancsaitól. 

- Szándékosan, bármilyen módon vagy eszközzel zavarja versenytársa vagy annak kutyája munkáját. 

-   A bírót befolyásolni próbálja az elvégzett munka értékelésében. 

- Ha szándékosan akadályozza a vizsga vagy verseny terv szerinti lebonyolítását, vagy indokolatlan 

késéssel jelenik meg a következő munkafázis helyszínén. 

- Viselkedése bármi módon megsérti az általánosan elfogadott, civilizált viselkedés normáit. 

A rendezvényen résztvevő minden bíró kötelessége jelenteni a vezetőbírónak, ha sportszerűtlen 

vezetést észlel. A vezetőbíró bírói értekezleten ismerteti a bejelentést, és a jelen lévő bírók döntenek 

arról, hogy a cselekmény versenytársa munkájának vagy a rendezvény rendjének szándékos zavarására 

irányult, dönthet a vezető és kutyája eredményének törléséről. 

 

 

 

 

5.3. A BÍRÓK FELADATA 
A vizsgákon és versenyeken az egyes feladatcsoportokhoz legalább két-két tagú bírói csoportokat kell 

alakítani.  

A vizsgára vagy versenyre felvezetett kutyák munkájának elbírása kizárólag a bírókra tartozik. 

Legfőbb feladatuk, hogy megállapítsák a kutya pozitív és negatív tulajdonságait, teljesítményét. A bíró 

köteles a feladat elvégzése után hangosan közölni az értékelést és az osztályzatot.  

Az adott osztályzatot és a kapott pontszámot azonnal be kell jegyezni a bírálati lapba. A bejegyzett 

osztályzatot utólag megváltoztatni nem lehet.  

Vizsgán, versenyen nem bírálhat bíró olyan vadászkutyát, amelyet ő képezett ki. A közreműködő bíró 

kutyát nem vezethet, nem lehet bíró az adott versenyen vagy vizsgán az, akinek saját kutyáját más 

vezeti, vagy közeli hozzátartozója vezet kutyát.  

A bíró a vizsga vagy verseny ideje alatt fegyvert nem használhat.  

A bírók a munkában a vezetők által kihúzott startszám szerinti sorrendet, illetve a vezetőbíró erre 

vonatkozó utasításait lehetőleg tartsák be.  

Köteles a bírói értekezleten részt venni, a verseny egész ideje alatt a szabályzatot és a bírói 

igazolványát magánál tartani. 

 

A vezető bíró feladata 
A vezető bíró csak tapasztalt, versenyszervezésben és irányításban gyakorlott bíró lehet. A vezető bíró 

felelős a verseny vagy vizsga szabályszerű levezetéséért. 

A versenyt megelőzően megszemléli a versenyre kijelölt munkaterületeket. Lehetőleg már az 

előkészítés során konzultáljon a rendezővel. 

A területi adottságoknak megfelelően, a rendezőkkel egyetértésben meghatározza a munkaterületeket 

és a bírói körök számát, beosztja a munkafeladatok sorrendjét.  

Ellenőrzi a rendezvényiroda tevékenységét.  

A vizsgák, versenyek előtt a vezető bíró köteles bírói értekezletet tartani, ahol ismerteti a bírók 

beosztását, és felhívja a figyelmüket az adott rendezvény, illetve a körülmények adta speciális 

követelményekre és lehetőségekre. Kijelöli a csoportvezető bírókat. 

Szükség esetén a rendezvény során rendkívüli bíróértekezletet hív össze. 

Ha sportszerűtlen vezetést észlel, vagy erre vonatkozó bejelentést kap, rendkívüli bíróértekezletet hív 

össze. 

Amennyiben jelentést kap csoportvezető bírótól arra vonatkozóan, hogy óvás történt, az Óvási 

Bizottság elnökeként kijelöli annak tagjait és vezeti annak munkáját. 

A vizsga vagy verseny befejezése után a vezető bíró a versenyiroda segítségével elkészíti az összesítőt, 

a minősítéseket, a helyezési sorrendet. 

Óvás 
A vezetőnek jogában áll óvást emelni: 
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- a vizsga vagy verseny szabálytalan levezetése esetén, 

- olyan észlelt hibás bírálat ellen, amely ellenkezik a szabályzatban előírtakkal, 

- a szabályzat helytelen alkalmazása miatt, 

- vagy ha a kizáró hibákon kívül másért kizárja a további vizsgázásból, versenyzésből. 

Az óvást a vizsga vagy verseny tartama alatt azonnal, de legkésőbb 15 perccel az eredmény közlése 

után be kell jelenteni a csoportvezető bírónál, aki az óvás tényét azonnal jelenti a vezető bírónak. 

Tenyészszemle küllemi bírálatánál jelezni a bírónak. 

Az óvással együtt a nevezési díj kétszeresét kitevő óvási díjat kell fizetni a csoportvezető bírónál. 

Az óvási bizottság tagjai: a vezető bíró és általa kijelölt két, nagy tapasztalattal rendelkező bíró. Nem 

lehet az óvási bizottság tagja az illetékes bírói kör bírója.  

- Az óvási bizottság a döntését szavazattöbbséggel hozza. Olyan vizsgán, ahol a vezető bíró mellett 

egy bíró bírál, óvási bizottság helyet a vezető bíró dönt, tenyészszemle küllemi bírálatánál a 

kutyavezető köteles az óvást jelezni a küllembírónak és 2 napon belül írásban, részletes indoklással 

elküldeni azt az Egyesület tenyésztésvezetőjének. 

Amennyiben az óvást beadó fél az óvási bizottság határozatával nem ért egyet, a határozat ellen 15 

napon belül a MEOESZ Vadászkutyás Teljesítmény Bírói Tanácsához fellebbezhet, tenyészszemle 

küllemi bírálat óvásakor a végső döntést az Egyesület tenyésztésvezetője hozza. 

Amennyiben az óvási bizottság az óvásnak helyt ad, az óvási díjat vissza kell fizetni, ha az óvást 

elutasítja, a csoportvezető bíró a versenyirodán a díjat befizeti. 

Az óvási bizottság az alábbi döntéseket hozhatja: 

a. elutasítja az óvást, 

b. megismételtetheti a munkát. A munkára adott osztályzatot a munka megismétlése nélkül nem 

változtathatja meg. 

Osztályzat ellen nincs az óvásra lehetőség. 

Az Óvási Bizottság elnöke elkészíti a jegyzőkönyvet, amelynek egy példányát az óvó versenyző, 1 

példányát a vezetőbíró, egy példányt a Teljesítménybírói Tanács kap és őriz meg. 

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATHOZ 

 

Vizsgák, versenyek meghirdetésének módja, időpontja. 
Tenyészszemle, Munkavizsga: a rendezvényt, annak kezdési időpontja előtt legalább 2 héttel az 

Egyesület meghirdeti a honlapján, közli a tervezett bírói listát, pontos helyszínt és kezdési időpontot. 

Közzé teszi a jelentkezési határidő végét is. Ezzel egyidejűleg megnyitja honlapján az on-line nevezési 

rendszert. 

 

CACT, CACIT versenyek, Special kiállítás és Klubkiállítás: a rendezvényt, annak kezdési 

időpontja előtt legalább 2 hónappal az Egyesület meghirdeti a honlapján, közli a tervezett bírói listát, 

pontos helyszínt és kezdési időpontot. Közzé teszi a jelentkezési határidő végét is. Ezzel egyidejűleg 

megnyitja honlapján az on-line nevezési rendszert. 

 

Bírók kijelölésének szabályai: 
Tenyészszemle küllembírálatára minden év decemberéig az Egyesület vezetősége a következő évre 

vonatkozóan az FCI küllembírók listájáról kiválasztja azon bírókat, akiket az adott évben 

foglalkoztatni szeretne. Ezzel egy időben a tervezett vizsgák időpontjára kijelöli a választott bírót és 

rögtön egy helyettes bírót is arra az esetre, ha a kijelölt bíró nem tud részt venni az eseményen 

valamilyen okból kifolyólag. A bírót a rendezvényre az Egyesület elnöke kéri fel, kéri ki az FCI-t 

hazánkban képviselő szövetségtől. 

Képességvizsgálat és Munkavizsgálat bírálatára minden év decemberéig az Egyesület vezetősége a 

következő évre vonatkozóan az FCI küllembírók listájáról kiválasztja azon bírókat, akiket az adott 

évben foglalkoztatni szeretne. Ezzel egyidőben, a tervezett vizsgák időpontjára kijelöli a választott két 
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bírót és rögtön helyettes bírókat is arra az esetre, ha a kijelölt bíró nem tud részt venni az eseményen 

valamilyen okból kifolyólag. A bírókat a rendezvényre az Egyesület elnöke kéri fel, kéri ki az FCI-t 

hazánkban képviselő szövetségtől. 

CACT, CACIT címeket kiadó versenyek bírálatára a verseny előtt legalább 2 hónappal a vezetőség az 

FCI bírói listájáról választ általa retriever specialistának tartott bírókat. . A bírókat a rendezvényre az 

Egyesület elnöke kéri fel, kéri ki az FCI-t hazánkban képviselő szövetségtől. 

Speciál és Klubkiállításra a kiállítás előtt legalább 2 hónappal a vezetőség az FCI bírói listájáról 

választ általa fajta specialistának tartott bírót, bírókat. A bírókat a rendezvényre az Egyesület elnöke 

kéri fel, kéri ki az FCI-t hazánkban képviselő szövetségtől. 

. 

Teljesítmény vizsgálatot végzők és segítők személyi feltételei: 
Teljesítménybírók tekintetében a z Egyesület vezetősége minden esetben az FCI bírólistájáról választ. 

Tenyészszemlén a vizsga szervezője a bíró mellé adminisztratív segítséget biztosít. Ez a személy lehet 

minden 16 éves kort betöltött személy, akit legalább egyszer az egyesület tagságában dolgozó, 

ringtitkári bizonyítvánnyal vagy küllembírói igazolvánnyal rendelkező személy pontosan tájékoztatott 

a szemle lefolyásáról, illetve a rendezvény előtt a meghívott FCI bíró tájékoztatott. A segítő a bírálatba 

nem szólhat bele, feladata a bíró által diktált vélemény pontos, precíz lejegyzése a bírálati lapra, illetve 

az összesítőbe az eredmények bejegyzése. 

Képességvizsga, munkavizsga és CACT, CACIT versenyeken lövést csak a szervező által felkért 

vadászjeggyel rendelkező vadász adhat le. A vizsga illetve verseny megnyitóján a rendező szervezet 

képviselője a vadász segítségével a résztvevőknek balesetvédelmi oktatást tart, felhívja a figyelmet a 

veszélyekre. 

Munkavizsgán a vizsga szervezője a bírók mellé segítőket biztosít. A segítők feladata a vad 

kihelyezése szigorúan a bírók utasítása szerint. A segítő betartja a bíró utasításait, figyel a vadászra, 

véleményt vizsgázóról, a kutya munkájáról nem alkot. Lehet minden olyan 18. életévét betöltött 

személy, aki a vizsga előtt részt vett a balesetvédelmi oktatásban, a rendezvény előtt meghallgatta és 

elfogadta a vezető bíró utasításait. 

CACT és CACIT címeket kiadó versenyeken a szervezők a bírók mellé segítőket hívnak. Ilyen segítő a 

vezető segítő, akinek feladata, hogy a bírókkal a verseny tervezett menetét leegyeztesse, a többi segítő 

munkáját koordinálja, a bírók kérését feléjük tolmácsolja, összehangolja a vadászok munkáját a 

segítőkével, a bíró vonalában mozogva figyelje a verseny lebonyolításának szabályosságát. Segítő és 

vezető segítő lehet minden olyan személy, aki betöltötte a 18. életévét, részt vett a balesetvédelmi 

oktatásban és vállalja, hogy nem csak saját munkájára, de a vadász és többi segítő munkájára is 

odafigyel, valamint maradéktalanul betartja a fősegítő utasításait. 

Ezeken a versenyeken elengedhetetlen adminisztratív segítők alkalmazása is. Az adminisztratív segítők 

jegyzik fel a bírók által hozott eredményeket, segítenek kiállítani az okleveleket, címeket. 

Adminisztratív segítő lehet minden 16. életévét betöltött személy. 

Speciál és Klubkiállítás segítői a ringtitkár, az írnok és további adminisztratív segítők. A kiállítás előtt 

a rendező szervezet eligazítást tart a kiállítás segítőinek, ahol egy ringtitkári bizonyítvánnyal vagy FCI 

küllembírói igazolvánnyal rendelkező személy felkészíti a segítőket a szakmai munkára, valamint a 

kiállítás egész ideje alatt ellenőrzi is azt. Ringtitkár, írnok és adminisztratív segítő lehet minden 16. 

életévét betöltött személy, aki a kiállítás előtti megbeszélésén, oktatáson részt vett, annak tartalmát 

megértette és elfogadta. 

Bírói testület, bírók minősítésének követelményrendszere, bírók felelőssége: 

A MRVE vizsgáira, általa szervezett versenyeire és kiállításaira csak FCI bírókat alkalmaz, hív meg. 

Együttműködik a kijelölt kinológiai szövetség Küllembírói és Vadászkutya Teljesítménybírói 

testületével. Elfogadja és igazodik az FCI követelményrendszeréhez. A fajta teljesítményvizsgálatát 

végző bírók képzéséről és vizsgáztatásáról a kinológiai szövetséggel együttműködve gondoskodik. 
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TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT  

MELLÉKLETEK 

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET  

 

 

KLUB ELIT egyed besorolás 

 

Az Egyesület a kiemelkedő teljesítménnyel rendelkező egyedeinek a Klub Elit Oklevelet 

adományozza. A Klub Elit egyedek adatait az Egyesület kiemelt és nyilvános nyilvántartásban rögzíti 

és vezeti, a kutyák adatait, eredményeit az Egyesület honlapján feltünteti. 

 

1. A Klub Elit Egyed besorolás teljesítésének a feltételei 
Az Egyesület által rendezett küllemi tenyészszemlén megszerzett TENYÉSZTÉSRE JAVASOLT 

minősítés. Az Egyesület, vagy bármely magyarországi fajtagondozó szervezett által rendezett 

munkavizsgán megszerzett 5 nyelvű munkavizsga bizonyítvány. Kivételt képeznek az importált 

egyedek, akik az importálás előtt szerezték meg az FCI 5 nyelvű munkavizsga bizonyítványt, még a 

honosítás előtti időpontban. Esetükben ez a bizonyítvány elfogadásra kerül az ELIT EGYED 

besoroláshoz. Bármely FCI tagország klubkiállításán vagy speciál kiállításán szerzett 3 kitűnő 

minősítés 3 különböző fajtaspecialista bírótól.  

 

Field Trial származású (5 generáción belül 6 db FT CH és/ vagy FT győztes (FT W, CACIT) ős jelenik 

meg a törzskönyvben. A FT ősöknek apai és anyai ágon is meg kell jelenniük, minimálisa 2 db FT CH 

és/ vagy FT W / CACIT ősnek kell egy-egy oldalon szerepelnie, igazolandó a Field Trial vonal 

megtartását) kutyák esetében 3 nagyon jó minősítés 3 az egyesület által rendezett Speciál vagy 

klubkiállításon. 

 

A minimális egészségügyi szűréseken túl a lenti táblázatban felsorolt kiegészítő egészségügyi szűrések 

és minősítések megléte: 
 

Fajta 

megnevezése 

Csípőiz

ület 

Könyöki

zület 

Vállizü

let 

Szemszűrések Egyéb genetika 

szűrések 

Munka eredmény  

Chesapeake 

Bay 

retriever 

 

HD A 

HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0 

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

prcda PRA 

 EIC MD 

mentes vagy 

hordozó 

Az Egyesület, vagy egyéb 

magyarországi fajtagondozó által 

rendezett munkavizsgán megszerzett 5 

nyelvű FCI munkavizsga bizonyítvány 

Curly coated 

Retriever 

 

HD A 

HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0 

 OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 Az Egyesület, vagy egyéb 

magyarországi fajtagondozó által 

rendezett munkavizsgán megszerzett 5 

nyelvű FCI munkavizsga bizonyítvány 
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Flat Coated 

retriever 

 

HD A 

HD B 

 

ED 0 

 ED 1 

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

Csokoládés szín 

esetén genetikai 

vizsgálat arra 

vonatkozólag, 

hogy nem 

hordozza a sárga 

szín örökítéséért 

felelős allélt. 

Az Egyesület, vagy egyéb 

magyarországi fajtagondozó által 

rendezett munkavizsgán megszerzett 5 

nyelvű FCI munkavizsga bizonyítvány 

 

Golden 

retriever 

 

HD A 

HD B 

 

ED 0 

ED 1 

 

OCD 0  

OCD 1 

 

PRA 1,PRA 2, 

prcda PRA: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 

MD genetikai 

szűrés mentes 

vagy hordozó 

 

Az Egyesület, vagy egyéb 

magyarországi fajtagondozó által 

rendezett munkavizsgán megszerzett 5 

nyelvű FCI munkavizsga bizonyítvány 

 

Labrador 

retriever 

 

 

HD A 

HD B 

 

 

ED 0 

ED 1 

 

OCD 0 

 OCD 1 

 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 

EIC genetikai 

szűrés: mentes 

vagy hordozó 

 

Az Egyesület, vagy egyéb 

magyarországi fajtagondozó által 

rendezett munkavizsgán megszerzett 5 

nyelvű FCI munkavizsga bizonyítvány 

Nova Scotia 

Duck Tolling 

 

HD A 

 HD B 

 

ED 0 

ED 1 

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

 Az Egyesület, vagy egyéb 

magyarországi fajtagondozó által 

rendezett munkavizsgán megszerzett 5 

nyelvű FCI munkavizsga bizonyítvány 
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Fajta 

megnevezése 

Csípő

izület 

Könyöki

zület 

Vállizület Szemszűrések Munka eredmény 

Amerikai 

vízispániel 

 

HD A  

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0 

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

Az Egyesület, vagy egyéb magyarországi 

fajtagondozó által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

Barbet  

HD A 

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0 

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

Az Egyesület, vagy egyéb magyarországi 

fajtagondozó által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

Lagotto 

Romagnolo 

 

HD A  

HD B  

 

ED 0 

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

- 

Ír vízispániel  

HD A 

HD B  

 

ED 0 

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ  

Az Egyesület, vagy egyéb magyarországi 

fajtagondozó által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

Portugál 

vízikutya 

 

HD A  

HD B  

 

ED 0 

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: MENTES 

HORDOZÓ  

- 

Spanyol 

vízikutya 

 

HD A 

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

- 

Wetterhoun  

HD A  

HD B  

 

ED 0  

ED 1  

 

OCD 0  

OCD 1 

PRA genetikai 

szűrés: 

MENTES 

HORDOZÓ 

Az Egyesület, vagy egyéb magyarországi 

fajtagondozó által rendezett munkavizsgán 

megszerzett 5 nyelvű FCI munkavizsga 

bizonyítvány 

 

 

2. KLUB ELIT SZÁRMAZÁS  
Két Klub Elit Egyed besorolásban szereplő kutya párosításából származó utódok esetén az Egyesület 

kiemelt adatbázisban, kiemelt ajánlással kezeli ezeket a magas minőségű párosításokat. 

A Klub Elit Származás csak a közvetlen utód, vagyis F1 generáció részére elérhető, azaz minden 
esetben a szülők részére teljesített saját teljesítményvizsgálat útján és nem származási alapon 

szerezhető meg.  Az Egyesület ezeket az almokat különösen kiemelt és nyilvános adatbázisban rögzíti 

és kezeli.  

 

 

 


