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Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület

Kiállítási Szabályzat

1. Kiállítás-rendezés alapvető feltételei
Az Egyesület kiállításait az alábbiak szerint rendezi:
A kutyák bírálatát az Egyesület által kijelölt bírók végzik.
80  nevezett  kutya  esetén  egy  ring  és  egy  bíró  biztosítása,  80  nevezés  fölött  további  bírói  kör
felállítása és bíró felkérése szükséges.
A bírót az Egyesület vezetősége választja ki. A bírót az Egyesület elnöke kéri fel.

2. Kiállításokon való részvétel
A kiállításokra az Egyesület által kibocsátott, valamint más elismert származási lappal rendelkező
kutyák nevezhetők be.
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 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!
A kiállítási katalógusban szerepelnie kell az alábbi szövegnek magyarul és angolul egyaránt:
A kiállítók felelősséggel tartoznak a 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 rendezvényektől
való kitiltást vonja maga után.
The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dogs at dog shows. It is forbidden
to put the dog in a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as leaving it in the
car in hot or cold weather and/or treating it in a cruel manner. Violation of these rules will result in
exclusion from the ongoing and future dog shows.

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 lapot (16. számú melléklet),
• a származási lap másolatát,
• a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását,
• champion  osztályba  történő  nevezéshez  a  nemzeti  vagy  nemzetközi  champion  igazolás

másolatát,
• munka osztályba történő nevezéshez elismert munkavizsga bizonyítvány másolatát.

A nevezés postai vagy elektronikus úton is történhet.
Minden kiállításra csak egyedi azonosítóval ellátott, azonosítható kutyát lehet benevezni.
A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére
is, amely nevezési díj nem téríthető vissza. A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az
aláírással és a beküldéssel egyidejűleg felelősséget vállal,  a kiállítási szabályzatot magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
Nem  nevezhetők  és  nem  bírálhatók  a  kiállításokon  rejtett-,  egyheréjű  vagy  heresorvadásban
szenvedő, beteg kutyák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós szukák.
Azt  a  kiállítót,  aki  a  kiállításon sportszerűtlen  magatartást  tanúsít,  a  kiállítás  területéről  ki  kell
utasítani, ha Egyesületi tag, fegyelmi eljárás alá vonható.
3.1.  A  bírálat  alkalmával  a  bíró  utasítására  a  ringtitkár  jogosult  a  felvezetett  kutya  egyedi
azonosítójának ellenőrzésére.



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 ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a
vezető bíró és a tanuló bíró. A bírálatba azonban senkinek sem szabad beavatkoznia.
Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, nem kaphatnak minősítést.
Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható és az okot is meg kell jelölni.
A kiállításokon csak a kiállítási katalógusban szereplő kutyák bírálhatók.
A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni.

5. Átsorolás
Ha a  kutya  tulajdonosa  a  champion osztályban történő nevezésekor  nem csatolta  a  nevezéshez
szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a kutyát automatikusan a nyílt osztályba kell
besorolni, természetesen a kutya korára tekintettel.
A vezető bíró jogosult a kiállításon a nem megfelelő osztályban lévő kutyát a megfelelő osztályba
átsorolni, de az csak a kor és a nem vonatkozásában lehetséges.
Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni
és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát  abba az osztályba átsorolni,  ahova a  a
tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a
kutyát kora szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni.
Átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni.

6. Minősítések és címek:
Kiállítási osztályok
BÉBI osztály: Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők.
A bírálati lapon leírást kapnak.
KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, és több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV.
besorolással.  A  kutyák  fehér  szalagot  kapnak,  ígértes  vagy  nagyon  ígéretes  differenciálás
lehetőségével.
FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró
sorolást  végez  kitűnő I-IV.  besorolással.  A kitűnő I.  minősítésű  kutya  megkaphatja  a  Hungária
Príma Junior címet, amelyhez HPJ kártya jár.
NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítés kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró
sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással.
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 minősítés kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró
sorolást végez kitűnő I-IV. Besorolással.
MUNKA osztály:  Nevezhető minden elismert  munkavizsga  bizonyítvánnyal  rendelkező kutya  a
bizonyítvány  bemutatásával.  Több kitűnő  minősítés  esetében  a  bíró  sorolást  végez  kitűnő I-IV.
Besorolással.
A  kuvasz  munkavizsgára  nem  kötelezett  fajta,  így  a  „Munka  osztály”  indítása  csak  a
Klubkiállításokon engedélyezett.



CHAMPION osztály: Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a
nemzeti vagy nemzetközi szépség championátust. Ebben az osztályban kapnak leírást és minősítést
a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. Besorolással.
ÉRETT osztály: 8 éves kortól
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte a 8. életévét, tekintet nélkül eddigi minősítéseire
és  címeire.  Ebben  az  osztályban  kapnak  leírást  és  minősítést  a  kutyák.  Több kitűnő  minősítés
esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. Besorolással.

Egyéb feltételek:
• minden kutya csak egy osztályba nevezhető,
• kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó.

7. A kiállításon elérhető minősítések:
• kitűnő
• nagyon jó
• jó
• megfelelő

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

8. Az Egyesület évente minimum egy alkalommal Klubkiállítást rendez.
A „Klubkiállításon” nemenként a kitűnő I.  minősítésű kutya az aktuális  év Klubgyőztese címet
kaphatja a következő elosztásban: Fiatal osztályban: Fiatal Klubgyőztes; Növendék, Nyílt, Munka,
Champion osztály kutyái közül: Felnőtt Klubgyőztes.
A Klubkiállítás fiatal  és felnőtt  Klubgyőztes kutyáiból  választja ki  a bíró a fajtagyőztes kutyát,
melynek a Klub Fajtagyőztes cím adható.

9. Az Egyesülethez tartozó kutyák más kiállításokon szerzett minősítéseit és címeit az Egyesület
tudomásul veszi.

10. 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  (összege  a  nevezési  díj  kétszerese)  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 marad.

• Az óvási bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
• Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke, a kiállítás vezető

bírója, egy bíró, akit a kiállítás katalógusában fel kell tüntetni, és ez Egyesület által kijelölt
személy írásos megbízás alapján.

11. Bírói testület működési szabályzata
A Hunnia Kuvasz Egyesület a fajtát kiválóan ismerő, elismert küllembírókat (szakbírókat) fogad el,
illetve kér fel bírálatra. 
Szakbíróvá az válhat, aki: 
- rendszeresen részt vesz az Egyesület szakmai fórumain,
- kuvasz fajtára vizsgával rendelkezik,



-  akit  az  Egyesület  vezetősége  szakbírónak elismer.  A szakbírói  megbízást  a  tenyésztés  vezető
javaslatára az Egyesület elnöke adja ki. A megbízás visszavonható!
A leírtaknak megfelelően a bírói testület működési szabályzatára, a bírók felelősségére, valamint a 
bírók minősítésének követelményrendszerére vonatkozóan a HKE mindenkori működési 
szabályzata az irányadó.


