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Székhely: 2225 Üllő, Vásártér u 6/a 

9. Magyar Általános Rottweiler klub KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA 

1. Általános rendelkezések 

MÁRK Klub győztes és MÁRK Kupa győztes címet adó kiállítások lebonyolításának rendjét 

határozza meg ez a szabályzat. Mivel CAC = (Certificat d’Aptitude eu Championat) címet adó 

rendezvény Magyarország területén az FCI rendszerén belül megrendezésre kerülő CAC címet 

kiadó kutya kiállítások mintájára megrendezett. FCI cím és az FCI Kiállítási Szabályzata 

alapján kerülnek alkalmazásra, a MEOESZ kiállítási szabályzata alapján. A CAC cím a nemzeti 

championátusok alapjául szolgál. 

A kiállításon kapott minősítések és címek elválaszthatatlan része az alábbiak átadása: 

1. minősítő bírálati lap 

2. minősítő kártya 

3. minősítő oklevél 

4. minősítő zsinór 

5. minősítő kupa vagy serleg 

II. Nevezési feltételek 

Valamennyi típusú kiállításra azon kutya nevezhető, amely FCI tag vagy szerződéses partner 

által kiadott származási lappal rendelkezik. 

Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek nevezése hiánytalanul, 

jelen szabályzatnak tartalmilag megfelelően beérkezett. 

A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig – beleértve az esetleges hosszabbítások 

dátumát is - jogosult a kutyát kiállításra benevezni. Ezt követően a nevezés nem fogadható el. 

A nevezés dátumának postai feladás esetében a posta keletbélyegzőn szereplő dátum számít. 

Minden kutya csak egy osztályba nevezhető. 

A kutya életkorának tekintetében a kiállítás napja az irányadó. 

A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges. 

A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban közölt díj teljes 

mértékben, a teljesítés napján érvényes díjtételnek megfelelően kiegyenlítésre kerül. 

Amennyiben részteljesítés történt és a pótló befizetés már más díjtételt tartalmazó időszakban 

történik meg, úgy a teljes nevezési díjat az utóbbi szerint kell számolni. 



Külföldi tulajdonos esetében a kiállítást szervező dönt arról, hogy a helyszíni befizetést 

engedélyezi. Ebben az esetben a nevezési díjon felül a kiállítónak adminisztrációs 

többletköltséget is kell fizetnie kutyánként és kiállításonként. 

A nevezéshez minden esetben csatolni kell: 

• a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot, 

• az FCI származási lap mindkét oldali másolatát, 

• a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény vagy 

átutalás tényét igazoló dokumentum másolata), 

• a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga le-

tételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát, 

• Champion osztályba történő nevezéshez a Champion bizonyítvány másolatát kell 

csatolni (FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata). 

Kiállításra csak egyedi azonosíthatóval rendelkező kutyát lehet benevezni, (mikrochip). 

A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevén lehet benevezni. 

Külföldi tulajdonban lévő kutyának minősül az eb abban az esetben, hogyha azon ország 

FCI adatbázisában szerepel és rendelkezik ott kiadott élő regisztrációs számmal, ahol az 

FCI származási lapon bejegyzett tulajdonos is él. 

Magyarországi tulajdonban lévő kutyának minősül azon eb, amely a magyarországi FCI 

törzskönyvi adatbázisban szerepel és tulajdonosa magyarországi lakcímmel rendelkezik. 

A kiállító a nevezési lap beküldésével, vagy az online rendszerbe történő nevezéssel 

egyidejűleg felelősséget vállal a nevezési lapon közölt adatok valódiságáért, a nevezési díj 

egyösszegű befizetéséért, továbbá hozzájárul, hogy a nevezési lapon szereplő adatai a kiállítás 

katalógusában közzétételre kerüljenek. 

A nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza, más kutyára át nem ruházható. 

Nevezett kutya osztályok közötti átsorolására kizárólag a nevezési határidő zárásáig van mód. 

Az eljárás díjköteles. 

A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni (postai 

úton, e-mailben vagy faxon). 

A tulajdonos a nevezési lap aláírásával, valamint az online rendszerbe történő nevezéssel 

vállalja a MEOE Szövetség valamennyi vonatkozó Szabályzatának betartását és magára nézve 

kötelezőnek ismeri el azokat. 

Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya eredeti származási lapját 

(a bírói körbe nem vihető be) és amennyiben a kiállító szövetségi kedvezményes nevezési díjat 

vett igénybe, úgy a szövetségi kártyáját is, továbbá a nevezett kutya érvényes egészségügyi 

bizonyítványát is. 

III. A kiállítás menete 



Nem bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg, 

nyomorék kutyák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós kutyák. 

Tilos felkészíteni a kutyát olyan szerrel, ami megváltoztatja a szőrzet, bőr vagy színét vagy 

formáját. 

A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a 

kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek veszélyeztetik testi 

épségét egészségét és komfortját. Ennek alapján tilos a kutyát autóban hagyni hideg vagy meleg 

időben, vagy bármilyen formában bántalmazni. Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és 

jövőbeni rendezvényekről való kitiltást vonja maga után. 

A kiállítás területére minden nevezett kutyával egy kísérő léphet be díjmentesen. A kiállítás 

területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrizni kell, attól 

függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással 

rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő 

belépését meg kell tagadni. 

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

A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. 

A kiállítás területén a kutyákat az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni. 

A kiállítás területén kölyök kutyát árulni TILOS. 

A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. 

Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat befejezése után 

kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, 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. 

Amennyiben a kiállítás osztályra lebontott időbeosztással rendelkezik, ebben az esetben a 

meghatározott időpont az, amikor leghamarabb elkezdhető az adott konkurencia bírálata. 

Amennyiben a teljes konkurencia jelen van, a bírói dönthet úgy, hogy a bírálatot a 

meghatározott időpontot megelőzően megkezdi. 

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

felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. 

Kivételt képez ellenőrzési célból a MEOE Szövetség elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a 

vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be. 

Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell 

utasítani. A hatályos fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint felelősségre vonható 

A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt. 

Támadó, harapós kutyák a kiállításon nem bírálhatók. 



A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a nevező vétlen, 

azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett és a katalógusból 

adminisztratív ok miatt maradt ki. 

A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani és az erre kijelölt 

szemétlerakó helyre vinni. 

A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni. 

Egy ringben, egy időben csak egy bíró végezhet bírálatot, a minősítéseket és a címeket csak 

egy bíró adhatja ki. 

Amennyiben adott fajtát több bíró bírálja, szervező köteles előre meghatározni, hogy az adott 

címet melyik bíró adhatja ki. 

A kiállítást megelőzően publikált bírói lista változtatási joga indokolt esetben a szervezőt 

megilleti. 

IV. Nevezési osztályok 

• Fiatal I. 9-15 hónapos kor 

• Fiatal II. 12-18 hónapos kor általánostól eltérő, speciális korcsoport beosztás, a klub és 

kupa kiállításokon 

• Növendék osztály (15-24 hónapos kor) 

• Nyílt osztály (15 hónapos kortól) 

• Munka osztály (15 hónapos kortól) 

• Champion osztály (15 hónapos kortól) 

• Veterán osztály (8 éves kortól) (b) a kiállításokon választható osztályok: 

• Minor Puppy osztály (3 – 6 hónapos kor) 

• Kölyök (Puppy) osztály (6 – 9 hónapos kor) 

• A kutya munka osztályba való nevezéséhez a nevezési laphoz csatolni kell az FCI előírt 

formanyomtatványát, az FCI munkakutya-bizonyítványt, amely annak a tagországnak 

visszaigazolását tartalmazza, ahol a kutya tartója és/vagy tulajdonosa törvényes 

lakóhellyel rendelkezik -, hogy a kutya teljesítette a megfelelő vizsgát, valamint 

adatokat tartalmaz a vizsgáról, melyen a kutya részt vett. 

• Csak azok a fajták indulhatnak munka osztályban, amelyek munkakutya fajtaként 

vannak feltüntetve az FCI fajtajegyzékében, figyelembe véve néhány országnak néhány 

fajtára elfogadott kivételét. 

• A kutya Champion osztályba való nevezéséhez az alábbi címek egyikéről 

visszaigazolással kell rendelkeznie a nevezőnek legkésőbb a hivatalos legutolsó 

nevezési határidőig; a cím igazolását fénymásolatban csatolni kell a nevezéshez: 

o FCI Nemzetközi Szépség Champion (C.I.B.) 

o FCI Nemzetközi Kiállítási Champion (C.I.E.) Egy FCI tagország Nemzeti 

Szépség Championja § Egy FCI ország Nemzeti Kiállítási Championja. 

o Egy olyan nem FCI ország Nemzeti Szépség Championja, mely együttműködési 

egyezményt írt alá az FCI-vel 

o Egy olyan nem FCI ország Nemzeti Kiállítási Championja, mely 

együttműködési egyezményt írt alá az FCI-vel 



o Nemzeti CAC kiállítás esetén lehetséges a MEOE Szövetség által elfogadott 

Klub Champion cím használata is. Nemzetközi CACIB kiállítás esetében a Klub 

Champion cím nem jogosít champion osztályba való nevezésre. 

V. Nevezési osztályok közötti átsorolás 

Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a 

nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult 

a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni. 

A vezetőbíró jogosult a kiállításon átsorolni a nem megfelelő osztályba nevezett kutyát. 

Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró joga és 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. 

A Champion bizonyítványok és a munkavizsga bizonyítványok meglétének vizsgálatakor az 

számít, hogy az adott bizonyítvány a rendezvény nevezésének zárásakor rendelkezésre állt-e. 

Az ezt követően kiállított bizonyítványok alapján utólagos átsorolásra nincs mód. 

Ivar, szín, méret, szőrváltozat téves rögzítése esetén az adott fajta bírálatára kiírt bíró saját 

hatáskörben jogosult az átsorolásra. 

VI. Minősítések 

A kiállításra nevezet kutyák minősítése kötelező. 

KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amelyik az ideális fajta standardhoz nagyon közel van, 

kitűnő állapotban kerül bemutatásra, harmonikus és kiegyensúlyozott temperamentuma van, 

színvonalas és kitűnő a testtartása. A kutya kiválóan képviselt fajtajellege megengedi, hogy a 

kisebb “hiányosságok” feledhetők legyenek, de a kutya rendelkezzen a nemének megfelelő 

tipikus tulajdonságokkal. 

NAGYON JÓ csak annak a kutyának adományozható, amelyik rendelkezik a fajtája tipikus 

tulajdonságaival, kiegyensúlyozott arányai vannak és kifogástalan állapotú. Néhány kisebb hiba 

tolerálható, kivéve az alaktani természetűeket. Ezt a díjat csak olyan kutyának lehet adni, 

amelyik típusos. 

JÓ annak a kutyának adható, amelyik a fajtája fő tulajdonságaival rendelkezik. A jó 

tulajdonságoknak túlsúlyban kell lenniük a hibákkal szemben, úgy, hogy a kutya a fajtája jó 

képviselőjének legyen tekinthető. 

MEGFELELŐ annak a kutyának adható, amelyik megfelel a fajtájának, de az általánosan 

elfogadott tulajdonságokkal nem rendelkezik, vagy amelyik fizikai állapota kívánnivalót hagy 

maga után. 

DISZKVALIFIKÁLT (KIZÁRVA): annak a kutyának kell adni, amelyik nem egyezik a 

fajtastandard által előírt típussal; amelyik magatartása egyértelműen nem a standardnak 



megfelelő vagy agresszív; amelyiknek abnormális heréi vannak; amelyiknek a fogazata hibás 

vagy hiányos vagy állkapcsa szabálytalan; amelyik szín- és / vagy szőrstruktúrája nem felel 

meg a standardnak, vagy egyértelműen az albinizmus jeleit viseli magán. Ezt a kvalifikációt 

azok a kutyák is kapják, amelyek olyan kis mértékben egyeznek a fajta önálló tulajdonságaival, 

hogy ez az egészségüket veszélyezteti. Továbbá azok a kutyák is ezt a minősítést kapják, 

amelyek kizáró hibákat mutatnak a fajta standard tekintetében. A bírálatnak tartalmaznia kell 

az okot, ami miatt a kutya a DISZKVALIFIKÁLT (KIZÁRVA) minősítést kapta. 

NEM BÍRÁLHATÓ. Ezt az értékelést olyan kutya kaphatja, amelyik nem mozog, mely béna, 

mely folyamatosan felugrál a felvezetőre vagy megpróbál a ringből kiszabadulni, lehetetlenné 

teszi a testtartás és mozgás értékelését vagy folyamatosan kikerüli azt, hogy a bíró „vizsgálja 

“és lehetetlenné teszi a fogak, anatómia és felépítés, farok vagy herék ellenőrzését. Ez a 

minősítés akkor is kiadásra kerül, ha műtét vagy kezelés nyomai figyelhetők meg, és úgy tűnik, 

hogy a kiállító meg akarta téveszteni a bírót. 

Ugyanez érvényes akkor is, ha a bírónak oka van operációt gyanítani, ami arra szolgált, hogy 

javítsa az eredetei adottságokat vagy jellegzetességeket (pld: szemhéj-, fül- vagy 

farokkorrekció). A bírálatban fel kell tüntetni az okot, amiért a kutya NEM BÍRÁLHATÓ 

besorolást kapott. 

Az alábbi minősítések mellé a kiállító az alábbiakat kapja a bírálat befejeztével: 

 Kitűnő:  minősítő kártya 

 Nagyon jó:  minősítő kártya 

 Jó: minősítő kártya 

 Megfelelő: minősítő kártya 

Az osztályon ként kitűnő és legalább nagyon jó minősítést kapott kutyákat I-IV. helyezésre kell 

sorolni. 

A minor puppy osztályban nevezett kutyák „nagyon ígéretes”, „ígéretes” és „nem ígéretes” 

minősítő kártyákat kapnak, továbbá a bíró kiválasztja nemenkénti sorolás után azt a kutyát, 

amely a díszring Best In Show programjában konkurálhat.A kölyök osztályban nevezett kutyák 

„nagyon ígéretes”, „ígéretes” és „nem ígéretes” minősítő kártyákat kapnak, továbbá a bíró 

kiválasztja nemenkénti sorolás után azt a kutyát, amely a díszring Best In Show programjában 

konkurálhat. A fentiektől eltérő minősítések nem minősülnek FCI által elfogadott minősítésnek. 

VII. Címek 

A kiállításon az alábbi címek adhatók ki: 

Hungária Príma Junior (HPJ) 

A fiatal osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya kaphatja meg. Nemenként adható ki. A 

cím mellé kék-fehér minősítő szalag vagy minősítő kártya jár. 

CAC, res.CAC 



A növendék, nyílt és munka osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya CAC címet kaphat. 

A „ Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére res.CAC cím adható ki. 

Mindkét cím odaítélése osztályonként és nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű 

minősítő kártya jár. 

Champion CAC, Champion res.CAC 

A Champion osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya „Champion CAC” címet kaphat. 

A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére „Champion res.CAC” cím adható ki. Mindkét 

cím odaítélése  nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő kártya jár. 

Veterán CAC, Veterán res. CAC 

A veterán osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya „Veterán CAC” címet kaphat. 

A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére „Veterán res.CAC” cím adható ki. 

Mindkét cím odaítélése nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő kártya jár. 

HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES HFGY/BOB: 

Nemzeti címet adó kiállításon az adott fajtában összes HPJ, CAC, Champion CAC és Veterán 

CAC, nemzetközi címet kiadó kiállításon az adott fajtában összes HPJ, CACIB és Veterán CAC 

címet nyert kutyák konkurálnak a címért. 

A címhez minősítő zsinór minősítő címkártya jár. 

BEST OF OPPOSITE SEX /BOS 

A HFGY cím kiadását követően, a HFGY címért már konkurálók között kiadható cím. A címet 

a HFGY címet kapott kutyával ellentétes ivarú kutya kaphatja meg. A címhez minősítő zsinór 

minősítő címkártya jár. 

FIATAL KLUBGYŐZTES 

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta, vagy fajtakör részére megrendezett 

klubkiállításon győztes címet adó kiállításon adható ki, nemenként a fiatal osztályban HPJ 

címet kapott kutya részére. A bírálati lapon és a címkártyán a cím mellett az évszámot minden 

esetben fel kell tüntetni. 

MÁRK speciális szabály, hogy Különdíjat ad ki, Magyar, 

Külföldi Fiatal Klub - magyar, külföldi Kupa győztes és a fiatal 

osztályt két korcsoportra osztja. Lásd nevezési osztályok. 

 



 

Magyar Fiatal Klub győztes 

MÁRK által minden évben egy alkalommal megrendezett klub kiállításon adható ki nemenként 

a fiatal osztályban K1/ HPJ, de legalább kitűnő 4 minősítésű, legszebb kutya részére. Csak és 

kizárólag MEOESz származási lappal rendelkező, magyar tenyésztésű kutyáknak adható ki. 

Külföldi Fiatal Klub győztes 

Minden évben egy alkalommal az Egyesület által megrendezett kiállításon adható ki nemenként 

a fiatal osztályban K1/ HPJ, de legalább kitűnő 4 minősítésű, FCI külföldi származási lappal 

rendelkező legszebb kutya részére. A bírálati lapra a cím mellé az évszámot is minden esetben 

fel kell tüntetni. 

Kiválasztás rendje 

A Fiatal osztály I. és II. korcsoportban kitűnő I. minősítést szerzett kutyák közül kiválasztott 

K1/HPJ kutya automatikusan megkapja magyar vagy külföldi Klub vagy Kupa győztes címet. 

Attól függően, hogy melyik Fiatal Klub, Kupa győztes címet kapja a legszebb kutya, ki kell 

választani a másik Fiatal győztes kutyát 

KLUBGYŐZTES 

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta vagy fajtakör részére megrendezett 

klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban CAC 

címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére. 

A bírálati lapon és a címkártyán a „Klubgyőztes” cím mellett az évszámot minden esetben fel 

kell tüntetni. A cím kiadásának tényét a szervezőnek a kiállítás bejelentésekor jeleznie kell. 

Ehhez a címhez kapcsolódó MÁRK speciális szabály, hogy 

Különdíja ad ki, Magyar Klubgyőztes, Külföldi Klub győztes vagy 

Magyar Kupa győztes, Külföldi kupagyőztes.  

Magyar Klub győztes  

Márk által minden évben egy alkalommal az egyesület által megrendezett klubkiállításon 

adható ki, nemenként a növendék, a nyílt, a munka és a champion osztályban kitűnő1/CAC 

minősítéssel, legjobb helyezést kapott, de legalább kitűnő 4-be sorolt kutya részére. Csak és 

kizárólag MEOESZ származási lappal rendelkező, magyar tenyésztésű kutyáknak adható ki. A 

bírálati lapra a „Magyar Klub győztes” cím mellé az évszámot is minden esetben fel kell 

tüntetni. 

Külföldi Klub Gyöztes 

 Minden évben egy alkalommal az egyesület által megrendezett klubkiállításon adható ki, 

nemenként a növendék, a nyílt, a munka és a champion osztályban kitűnő1 CAC minősítéssel, 

legjobb helyezést kapott, de legalább kitűnő 4- be sorolt FCI külföldi származási lappal 



rendelkező kutya részére. A bírálati lapra a „Külföldi Klub győztes” cím mellé az évszámot is 

minden esetben fel kell tüntetni. 

Kiválasztás rendje: 

A Növendék, Nyílt, Munka, Champion osztályban kitűnő I. CAC minősítést szerzett kutyák 

közül kiválasztott legszebb kutya automatikusan megkapja – a magyar vagy a Külföldi Klub 

győztes címet. Attól függően, hogy melyik Klub győztes címet kapja a legszebb kutya, ki kell 

választani a másik Klub/ Kupa győztes kutyát, mely az alábbiak szerint történik: ha van az adott 

osztályokban kitűnő 4-ig besorolt kutya, akkor a legjobb helyezést elért, magyar tenyésztésű 

kutyát kell visszahívni és ő kapja a magyar győztes címet. Amikor az adott osztályokban nincs 

besorolt kitűnő 4 minősítésű kutya, nincs győztes cím kiadás. 

FIATAL MAGYAR KUPAGYŐZTES, FIATAL KÜLFÖLDI KUPAGYŐZTES, MAGYAR 

KUPAGYŐZTES, KÜLFÖLDI KUPAGYŐZTES címek a fent leírt módon kerülnek kiadásra, 

de nem feltétel a CAC cím speciál kiállításon. 

VIII. Versenyek a díszringben 

(1)      A kiállítás dísz ringjében, a Best In Show keretében az alábbi versenyek indíthatok: 

 GYERMEK-KUTYAPÁR 

A versenyre 9 évnél fiatalabb gyermekek vehetnek részt, helyszíni nevezés lehetséges. 

FIATAL FELVEZETŐK - JUNIOR HANDLEREK” VERSENYE 

A verseny két kategóriában (9 – 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között) kerül 

megrendezésre, helyszíni nevezés lehetséges. CAC címet adó kiállítás esetén az életkor szerinti 

két csoportra bontástól el lehet tekinteni. 

UTÓDCSOPORTOK VERSENYE 

A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő egy kan és utódai, vagy egy szuka 

és utódai kerülnek bemutatásra. Az utódok száma minimum 3, maximum 5 lehet. A versenyen 

helyszíni nevezés lehetséges. 

KUTYAPÁROK VERSENYE 

A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő azonos fajtájú, azonos tulajdonban 

lévő két kutya versenyez. A versenyen helyszíni nevezés lehetséges, két azonos ivarú kutya is 

nevezhető. 

TENYÉSZTÉSI DÍJ 

Tenyésztési díj I-II-III. fokozatára csak az adott kiállítási nap katalógusában szereplő kutyák 

nevezhetőek. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja 

meg. Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos 

hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni, illetve a nevezést elfogadni. 



Nevezési feltétel, hogy a tenyész csoportban az egy tenyészetből származó legalább két 

különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt 

azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A Tenyésztési díjra helyszíni nevezés lehetséges. 

CAC címet adó kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az 

elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata. 

  X. Óvási bizottság 

• A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs, a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, 

illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvást benyújtani, illetve 

elfogadni nem lehet. 

• Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot 

követő két órán belül, a kiállítás zárásakor adott osztályban érvényes, első kutyára 

vonatkozó nevezési díj kétszeresének 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 nem kerül visszatérítésre. 

• Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek elnöke a kiállítás vezetőbírója, a másik 

két bírót tagnak a vezetőbíró kéri fel. Az óvásban érdekelt küllembíró nem lehet tagja a 

bizottságnak. 

• Az óvási bizottság tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni. 

   XI. Szervező kötelezettségei 

• A kiállítás szervezési jogának elnyerése a MEOE Szövetség FCI címeket kiadó 

rendezvényekről szóló szabályzata értelmében történik. 

• A pályázat, illetve a rendezvényigény beadásával a rendező szervezet elfogadja jelen, 

továbbá a MEOESZ és az FCI egyéb, rendezvényekre vonatkozó szabályait és vállalja 

azok betartását. 

• A kiállítás katalógusában a nevezett kutyákat nemenként és osztályonként külön kell 

feltüntetni. A számozásnak 1-től kell kezdődnie és nem szakadhat meg a katalóguson 

belül. 

• A katalógusban azonos fajtán belül a számozásnak folytatólagosnak kell lenni, az nem 

szakadhat meg. 

• Több napos kiállítás esetében a katalógust kiállítási naponként kell elkészíteni. A 

kiállítási katalógust és annak tartalmát – kivéve a számszerűsített statisztikákat – nem 

lehet nyilvánosságra hozni a kiállítás megkezdéséig. 

• CACIB címet adó kiállítás esetében a bíró díjazását és költségtérítését az FCI által 

meghatározottak szerint kell végezni, CAC címet adó kiállítás esetében pedig a 

Szövetség Elnöksége hatályos határozata alapján. 

• Szervező köteles a bírók szállításáról (repülőtéri vagy egyéb transzfer, utazás a szálloda 

és a kiállítási terület között), elszállásáról és étkeztetéséről igényes és minőségi szinten 

gondoskodni. 

• A kiállítás ringjeiben a szervező ringtitkárt és írnokot alkalmaz, akik az alábbi 

feladatokat látják el: 

o gondoskodik arról, hogy a bírálati ring működése az FCI és a Szövetség kiállítási 

szabályzata értelmében történjen, 



o összegyűjtik az adott osztályban vagy összevetésben konkuráló kutyákat, 

o ellenőrzik a hiányzókat minden osztályban; 

o tájékoztatják a bírót bármilyen változásról a felvezetőkkel avagy bármilyen 

szabálytalan nevezéssel kapcsolatban; 

o gondoskodik a bírálati ring teljes és hiteles adminisztrációjáról, vezeti a a 

ringösszesítőket, a minősítő- és címkártyákat és a bírálati lapokat § vezetik az adminisztrációt 

és kiosztják a díjakat; § követik a bíró instrukcióit. 

• A ringtitkárnak ismernie kell a jelen szabályzat és az FCI Kiállítási Szabályzat és egyéb 

rendezvény szabályzatok rendelkezéseit, képesnek kell lennie ezek gyakorlati 

alkalmazására. 

• Külföldi bíró esetén a ringtitkárnak beszélnie kell az adott bíró által preferált FCI 

nyelvet. 

• Szervezési és lebonyolítási gondok esetén a ringtitkárnak konzultálnia kell a bíróval és 

a döntéseket a bíróval egyetértésben kell meghozni. 

• Külföldi bíró esetében amennyiben a bíró kéri, bírálatát az által a négy FCI nyelv közül 

választott nyelv egyikén kell vezetni és a bírálati lapon rögzíteni. 

• A leíró bírálatok esetében kutyánként kell bírálati lapot vezetni, amelyen feltüntetésre 

kerül a leíró bírálat, az adott minősítés és a megszerzett címek. A ringtitkár 

ringösszesítőn kutyánként köteles vezetni a megszerzett minősítéseket és címeket. A 

bírálati lapokat, a címkártyákat és a ringösszesítőket a bíróval alá kell íratni. 

Az FCI címet adó rendezvényeken az FCI és a MEOESZ szabályait is be kell tartani. 

Alulírott, Forgács Istvánné, mint a Magyarországi Általános Rottweiler Klub elnöke igazolom, 

hogy a tenyésztési program részeként a fentiek, az egyesület mai napon hatályos kiállítási 

szabályzata Rottweiler fajtában.  

Budapest, 2020. Julius 12.   

Forgács Istvánné elnök 

 

https://www.kennelclub.hu/index.php?link=meoesz_szabalyzatok&m=43

