Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE)
H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130.

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT
1. Általános rendelkezések
1.1. Tenyészkiállítások fajtái
Klubkiállítás: Helyi szervezet (továbbiakban HSZ) tenyészkiállítása
Megrendezésének fő célja, hogy a kutyák megszerezhessék a tenyészminősítésüket.

(fajtakiállítása).

Klubgyőztes kiállítás: az országos tenyészkiállítás célja a tenyészminősítés megszerzése, továbbá
országos állományfelmérés.
Főtenyészszemle: Nemzeti győztes tenyészkiállítás, egyben országos állományfelmérés, valamint a
HNJE tenyésztési tevékenységének felmérése.
1.2. Engedélyezés
Csak olyan rendezvény tartható meg, amit a HNJE engedélyez, és az évi Rendezvényprogramjában
szerepeltet. Évközi módosításra lehetőség van.
1.3. Bírói felkérés
A rendezvényre a bírót a rendező HSZ kéri a HNJE elnökének a jóváhagyásával. Külföldi bírót csak a
vezetőség és a BT elnökével történő előzetes egyeztetéssel lehet kérni. A bírói költség és tiszteletdíj
térítése a rendező HSZ feladata. Ettől a szabályozástól eltérő eseteket a vezetőséggel külön, írásban kell
egyeztetni. A közreműködő bíró HNJE általi elismertsége, SV (vollrichter) bírók esetében automatikus,
egyéb esetekben egyedi állásfoglalás tárgyát képezi.
1.4. Rendező helyi szervezet (HSZ) kötelezettségei
A HSZ felelős a rendezvény szervezési szempontból kifogástalan lebonyolításáért, valamint a HNJEvel szemben, az összes érvényben lévő rendelkezés betartásáért. A Rendezvényvezetői jelentés egy
olvasható példányát és egy katalógust a rendezőknek meg kell küldeniük a HNJE Vezetésének. A
rendelkezések megsértéséért a HSZ szankcionálható.
1.5. Nevezési feltételek
Hazai tenyésztésű kutya minden HNJE ill. MEOESZ által regisztrált, 2008.12.31-után született
egyedeknél az SV által kibocsátott Származási Bizonyítvánnyal (továbbiakban: SZB), – az osztályba
sorolás feltételei szerint - nevezhető. Külföldi tulajdonú kutya abban az esetben nevezhető, amennyiben
rendelkezik érvényes, FCI által elismert SZB-al.
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A nevezés csak akkor fogadható el, ha az írásos formában, postai vagy elektronikus úton a nevezési
határidő szerint megérkezik a rendező szervezethez.
A nevezési díj az érvényes díjszabás szerint fizetendő.
A kutyán betegségre utaló jelek nem láthatók.
Sem a kiállító, sem a kutya nem áll a rendezvényektől való jogerős eltiltás alatt.
Nem bírálhatók az ivartalanított, a láthatóan vemhes (kb. 40 napos) vagy szoptatós kutyák.
1.6. Nevező kötelezettségei
A tulajdonos (nevező) szavatolja a nevezett kutyához tartozó dokumentumok és a bennük szereplő
adatok valódiságát. Megtévesztési kísérletek a rendezvényről való eltiltást és fegyelmi eljárás
megindítását vonja maga után.
Benevezett, de fel nem vezetett kutyák után is a teljes nevezési díjat kell fizetni.
A nevezési lap kiállításával és aláírásával a kiállító kötelezettséget vállal a Tenyészkiállítási szabályzat
betartására.
A rendezvény teljes időtartama alatt sportszerűen viselkedik.
A kutyák által okozott mindennemű kárért a kutya tulajdonosa felel.
1.7. Helyezettek díjazása
A Tenyészkiállítások helyezettjeit legalább az 1-3 helyezettet - díjazásban kell részesíteni. A
Klubgyőztes, a Főtenyészszemle kiemelt, a többi résztvevőt kisebb díjazásban kell részesíteni.
1.8. Tenyészkiállítási szezon
Március 1-től november 30-ig tart.
Ettől egyedi kérelem esetén pl. Teremkiállítás el lehet eltérni.

2. Tenyészkiállítások
2.1. Őrző-védő munka
Minden tenyészkiállításon a rendező helyi szervezet elhatározása szerint a munka osztályba nevezett
kutyáknak Főtenyészszemle szerinti őrző-védő munkát is be lehet mutatni. Az ilyen típusú rendezvény
meghirdetésekor, valamint az éves rendezvényprogramban is meg kell jelölni ezt a lehetőséget.
A Főtenyészszemlén minden esetben kötelező az őrző-védő munka bemutatása a Munka Osztályban.
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2.2. Lövés
A bíró a növendék, fiatal és munka osztályban a kutyák lövésközömbösségét 6 mm-es startpisztolyból
leadott, osztályonkénti 2 lövéssel vizsgálja. A kutyákat négy lábon, laza pórázon kell tartani.
a) lövésérzékeny =
„megfelelő minősítés”
b) lövésfélő
=
„nem felelt meg minősítés”
2.3. Csípő- és könyökízület diszplázia (HD/ED) minősítés
A fiatal osztályban az „a” minősítésű kutyát a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni, kiemelt
rendezvényen (Klubgyőztes kiállítás és Főtenyészszemle) csak „a” elismert kutya lehet osztálygyőztes.
Munka osztályban kötelező az "a" minősítés igazolása.
2.4. Katalógus
A tenyészkiállításokhoz kötelező katalógust készíteni. A nevezési díj magában foglalja a katalógus árát
is.
A tenyészkiállítási katalógusba be kell kerülni a bemutatásra kerülő kutyák nevének, származási
bizonyítvány számának, születés napjának, a minősítést befolyásoló eredménynek (HD vizsgálat),
szülők adatainak, a tenyésztő nevének és címének, a tulajdonos nevének és címének.
2.5. Osztályba sorolás
A bemutatásra kerülő kutyákat kor szerint és nemenként osztályokba kell sorolni. Több napos
tenyészkiállítás esetén határnapnak a rendezvény első napja számít.
Mini Baby osztály
Baby osztály
Kölyök osztály
Növendék osztály
Fiatal osztály
Munka osztály
Nyílt osztály

(Mini Nachwuchs-Klasse)
(Nachwuchs-Klasse)
(Nachwuchs-Klasse)
(Jugend-Klasse)
(Junghund-Klasse)
(Gebrauchshund-Klasse)
(Offene-Klasse)

3-6 hónapos
6-9 hónapos
9-12 hónapos
12-18 hónapos
18-24 hónapos
24 hónapos kort betöltött kutyák
24 hónapos kort betöltött kutyák, akik nem
rendelkeznek munkavizsgával.

Nyílt osztályban a legmagasabb minősítés „nagyon jó”, az osztály győztese különdíjért nem
konkurálhat.
Főtenyészszemlén a nyílt osztályt nem lehet meghirdetni.
2.6. Tenyészcsoport
Egy tenyészcsoport, egy kennelből származó 5 olyan állat, melyet az adott tenyészkiállításon bemutattak
és minimum “ jó “ értékelést kaptak.
A tenyészcsoportot az ide vonatkozó elbírálási kritériumok alapján értékelik: egységesség, lehetőleg
több különböző szülőállat és az egyes egyedek minősége figyelembe vételével.
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Több tenyészcsoport felvezetése esetén sorrendiséget kell megállapítani.
2.7. Utódcsoport
Kiállításokon a munkaosztályba nevezett kanok utódait utódcsoportban fel lehet vezetni. Az
utódcsoportban szerepelnie kell a kan azon felvezetett utódainak, melyeknél a fedeztetés a kan
tenyésztésbe vételének alsó korhatára után történt. Mérlegelésre kerül az utódok egyöntetűsége és típus
hűsége.
A tenyészkiállításra nem nevezett kan után is lehet utódcsoportot nevezni. Az utódcsoport bemutatása
növeli a kan értékét és a helyezést is befolyásolhatja.
Az utódcsoportokat minőségük szerint rangsorolni kell. Utódcsoportot csak a kan tulajdonosa nevezhet.

3. Minősítés
3.1.Mini Baby, Baby és Kölyök osztály
A Mini Baby, Baby és Kölyök osztályban az alábbi értékelések adhatók:
"nagyon reményteljes" (NRT)
Azok az egyedek kaphatják, amelyek a fajtastandardnak minden vonatkozásban megfelelnek, vagy
minimális anatómiai eltérést mutatnak.
"reményteljes" (RT)
Azok az egyedek kapják, amelyek a standardnak megfelelnek, de egyértelműen felismerhető anatómiai
vagy fejlődésbeli eltérést mutatnak.
"kevésbé reményteljes" (KR)
Azok az egyedek kapják, amelyek a maguk természetességében lenyűgözők lehetnek, de a tenyésztésből
kizáró okot adó hiányossággal bírnak.
E minősítések nem számítanak tenyészminősítésnek!
3.2. Növendék, Fiatal és Munka osztály
"Kiválasztott kitűnő"
A nemzeti győztes tenyészkiállításon (Főtenyészszemlén) Munka Osztályban adható minősítés. Azok a
munkaosztályban indított egyedek kaphatják, amelyek a tenyésztés szempontjából mind genotípus,
mind fenotípus tekintetében kimagasló értékűek, körung minősítéssel rendelkeznek (3 és1/2 évnél
idősebb kutyák), kifogástalan fogazattal, legalább 1-es fokozatú (HPO, IPO, SchH) vizsgával, HE, ED
„a” minősítéssel rendelkeznek. Előny, ha utódcsoportot tudnak bemutatni. Az ÖMT megítélése
"kifejezett, ereszt" minősítésű kell, legyen.
"Kitűnő"
Azok a munkaosztályban indított egyedek, amelyek a fajtastandardnak tökéletesen megfelelnek,
magabiztosak, elfogulatlanok és lövés-közömbösek. A HNJE ill. FCI által elismert bírónál és
rendezvényen legalább 1-es fokozatú (HPO, IPO, SchH) vizsgával rendelkeznek, és a származási
bizonyítványukba be van jegyezve a HD és ED „a” minősítés. Dupla P1 fog megengedett. Az ÖMT
megítélése "kifejezett, ereszt" minősítésű kell, legyen.
"Nagyon jó"
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1. A fiatal, növendék és nyílt osztály azon egyedeinek legmagasabb minősítése, amelyek a
fajtastandardnak tökéletesen megfelelnek.
2. Munkaosztály azon állatai, melyek a kitűnő minősítés feltételeihez képest csekély mértékű anatómiai
hibával bírnak. Egy P1 fog, vagy egy metszőfog hiánya megengedett.
3. Anatómiailag megfelelő állatok, amelyek 1 cm-nél nem nagyobb eltéréssel rendelkeznek
magasságmérete tekintetében.
"Jó"
Azon egyedek, amelyek csak egyértelműen felismerhető anatómiai hiányosságokkal felelnek meg a
standardnak. Két P1, vagy egy P1 és egy metszőfog hiánya, vagy egy P2 hiány, vagy egy P3 hiány, vagy
két metszőfog hiány, vagy egy P2 és egy metszőfog hiány, vagy egy P2 és egy P1 hiány, vagy két P2
hiánya megengedett.
"Megfelelő"
Azok az egyedek, amelyek a rendezvény napján a lövésre érzékenyek, vagy az összképet tekintve - az
anatómiai adottságokat is beleértve - magasabb értékelést nem érhetnek el.
"Nem megfelelő"
Azok az egyedek, amelyek félnek a lövéstől, a vézenjük láthatóan nem megfelelő, nem kellően
magabiztosak, vagy olyan hiányossággal rendelkeznek, amely a tenyésztésből való kizárást jelent.
Ezen értékelést kapják a standardhoz képest 1 cm-nél nagyobb eltéréssel rendelkező állatok. A „nem
megfelelő” értékelés a hivatalban lévő bíró - írásbeli - indítványozására, az utódok törzskönyvezési
tilalmával jár együtt.
3.3. Szerzett foghibák
A fogak külső behatásból eredő részleges sérülése, vagy ebből eredő teljes hiánya nem befolyásolja
negatív értelemben a tenyészkiállítási eredményt. Ennek a feltétele azonban, hogy az egészséges, erős
fogazat egykori meglétét, illetve a tökéletes ollós harapást, hibátlan egyenes metszőfogsorral,
kétségtelenül bizonyítani szükséges és ennek a származási bizonyítványon hitelesen szerepelnie kell.
A HNJE a következő igazolásokat fogadja el:
1.

Bizonyítható az egészséges, erős fogazat egykori megléte, illetve a tökéletes ollós harapás, hibátlan
egyenes metszőfogsorral, amelyben a Küllembírálati és Teljesítményértékelő füzetben,
legkorábban 12 hónapos korban, egy körmester egy tenyészkiállítás bírálata közben személyes
vizsgálat után leírta és igazolta a fogazat állapotát.

2.

Eredeti körung bírálatilap, amelyben a körung során a fog- és a fogazat állapota rögzítve lett.

3.

Röntgenfelvétel bemutatása kapcsolva egy a HNJE által elismert HD szűrő állatorvostól vagy állat
foggyógyász szakorvos által kiadott igazolással. A röntgenfelvétel alapján legalább a foggyökér
vagy a fogsor részeinek megvoltára utaló bizonyítást kell, hogy nyerjen.

A SZB-ra való bejegyzéshez az 1. és 3-as pontokban, vagy a 2 és 3-as bekezdésben leírt igazolásokat
kell bemutatni.

4. Egyéb rendelkezések
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Azon kutyák, amelyeket értékelésre bemutattak (állásban történő bírálat) és a továbbiakból a hivatalban
lévő bíró külön engedélye nélkül, kivonják az összevetésből a „nem megfelelő” értékelést kell, hogy
kapják, valamint a rendezvényektől 6 hónapra való eltiltás lép érvénybe.
A tenyészkiállításon hozott bírói döntés végérvényes. Az ellene történő fellebbezés nem lehetséges.
A felvezető (kiállító) köteles sportszerűen viselkedni és kiállítani. Ellenszenves magatartás kutyájának
a kizárásához, a helyezés megvonásához és / vagy egyesületi büntetőeljárás megindításához vezethet.
Aki készakarva, a feltett kérdésekre nem válaszol, vagy téves adatokat közöl, valamint aki a saját
kutyáján változtatásokat, vagy behatásokat eszközöl, vagy megtűr, amelyekkel a bírót meg akarja
téveszteni, elveszti a tenyészkiállítás során a kutya által már elért eredményt és az eset súlyának
megfelelően távolabbi rendezvényekből kizárható, vagy egyesületi büntetés róható ki rá.
Nem megengedhető, a tenyészkiállításokon olyan kutya bírálata, amelynek a tulajdonosa, illetve tartója,
a tenyészkiállítás folyamán hivatalban lévő egyik bíró. Különösen tartózkodni kell olyan kutyák
bírálatától, amelynek tulajdonosa, birtokosa vagy tartója közeli hozzátartozó. Ez vonatkozik az élettársi,
tenyésztőtársi, tulajdonostársi, lakásközösségi és így tovább viszonyra.
A kutyákat a bíró számára állásban, minden nagyobb segítség nélkül (természetes állásban) kell
bemutatni. Nem megengedhető, a kutyák figyelmének felkeltésére olyan akusztikus segédeszközt
alkalmazni, amelyek hatása elektromosság, gáz vagy sűrített levegő segítségével van felerősítve.
Ugyanúgy tilos használni pisztolyt, ostort, védőkart.
Ezzel szembeni ellenszegülés a kutya diszkvalifikálásához, a hívó személy helybeli megrovásához és az
egyesületen belüli eljárás megindításához vezethet mind a tulajdonos, mind a hívó személy
vonatkozásában.
A kiállítást követően a rendező szerv köteles a bíró által aláírt bírálati lapokat és összesítőket a HNJE
központjába vagy a megjelölt címre eljuttatni.
A rendezők gondoskodjanak minden olyan feltételről, amely a kiállítás szakmaiságát és a kellemes
időtöltést szolgálja. A kellő színvonalú és kulturáltságú rendezvény az egyesület hírnevét szolgálja.
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1. számú melléklet
Nevezési lap kiállításra
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2. számú melléklet
Küllembírálati lap

mint a MEOE, FCI, WUSV tagja

NÉMET JUHÁSZKUTYA BÍRÁLATI LAP
/DSH BEWERTUNGSASUSWEIS/
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NJ/DSH

Katalógus száma/Kat.Nr.: ..................
Szuka/Hündin – Kan/Rüde

Neve/Name:

Béby o./NWK (6-9)

Fiatal o./JHKL (18-24)

Kölyök o./NWK (9-12)

Munka o./GHKL (24-)

Növendék o./JKL (12-18)

Külön o./(Ohne Prüfung 24-)

Veterán o./AKL (7év-

............................................................................................. )
Tk.jel,szám/SZ: ...................... Vizsga/AK:
..............................................
Eredmény/Bewertung:

Helyezés/Platzierung:

..............................................

Nagyon Reményteljes/VVS

Kitűnő/V

Megfelelő/A

Körungozott/Angekört: Időtartam/ZR:

Reményteljes/VS

Nagyon Jó/SG

Hiányos/M

Tet./Tät.Nr.:......................................... SZ/WT:

Kevésbé Reményteljes/WVS Jó/G
Apa/V:

Elégtelen/U

Bírálat/Körbericht: ………………………………………………………….

............................................................................................. .............................................................................................
Tk.jel,szám/SZ: ...................... Vizsga/AK:

.............................................................................................

..............................................

.............................................................................................
.............................................................................................

Anya/M:

.............................................................................................

............................................................................................. .................................................................................. ………
Tk.jel,szám/SZ: ...................... Vizsga/AK:

……………………………………………………………………...

..............................................

Bíráló aláírása/ Richter..........................................................
Rendezvényfelelős / Schauleiter ........................................ ...

Tenyésztő/Z:

Ahol kell, kérjük tollal kitölteni vagy bekeretezni!

.............................................................................................
Címe/A:
.............................................................................................
Tulajdonos/E:
.............................................................................................
Címe/A:
.............................................................................................

Az alábbi kiállításon felvezetett/vorgestellt:
Dátum: ...................

Hely/Ort: .............................................
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3. számú melléklet
Bírálati összesítő
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4. számú melléklet
Bírói jelentés kiállításról
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