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

 
 

 
KÖRUNG SZABÁLYZAT 

 
A Hunnia Német Juhászkutya Egyesület a szakszerű német juhászkutya tenyésztés érdekében a 
Standard-gazda útmutatásai szerint a jelen körung szabályzatot működteti. 
A körungozás célja, hogy segítségével kiválaszthatók legyenek azok az egyedek, amelyek a 
természetükkel, teljesítményükkel, anatómiai felépítésükkel a fajta fenntartását és fejlődését 
szolgálják. 
 

I. A Körungmester 
 
A HNJE tervszerű körung programokat ad ki évente, begyűjti és rendszerezi a tenyésztési adatokat. 
Tapasztalt küllembírókból továbbképzett és kinevezett "körungmestereket" kérhet fel a klub a 
körungok lebonyolítására. 
 
A körungmester a befolyásolás-mentes döntéséért egyszemélyben felelős. A teljesítménypróba 
segédjével konzultálhat, egyebekben önálló. Döntése ellen csak alaki hiba esetén merülhet fel 
kifogás! 
 

II. Nevezési feltételek 
 

A körungot időben közzé kell tenni, lebonyolítása nyilvános. 
 
Nevezési feltételek: 

- érvényes HNJE/MEOESZ tagsági viszony; 
- a kutya betöltött 18 hónapos kora; 
- munkavizsga - (FCI – három ágazatú), „C” ágazatban elért minimum 80 pont; 
- hivatalos HD és ED minősítés (ED csak a 2009.01.01. után született egyedeknél kötelező); 

- kiállításon megszerzett legalább „jó” minősítés; 
- tüzelő szuka - a körungmester engedélyével - utolsóként részt vehet; 
- beteg kutya nevezése tilos! 

 
Minden bírálatra kerülő kutyát a tetoválási szám és/vagy mikrochip alapján azonosítani kell! 
 
Folyamatban lévő HD és ED elbírálás esetén a kutya a rendezvényen felvezethető, de a papírokat a 
körungmester visszatartja és a rendezvény összesítőjével együtt megküldi a központi iroda részére. Az 
elért eredmény csak abban az esetben lesz érvényes, amennyiben a kutya HD és ED értékelése pozitív 
eredménnyel lezárul. 
 
Azonosíthatatlan kutya nem kerülhet elbírálásra a körungon. 
 

III. A rendező szervezet feladatai 
 
A megfelelően tágas pálya (minimum 30x60m), tágas bírói kör (kettős kordon, asztal, szék, napernyő, 
stb.), képzett munkatársak (rendezők, írnokok, segédek), tárgyi feltételek (íróeszköz, nyomtatvány, 
védőruházat, pisztoly, lőszer, hiteles mérőeszközök, startszámok, elsősegélynyújtás, stb.) biztosítása. 
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A rendezvény-vezető (általában a Helyi Szervezet Rendezvény Felelőse) ellenőrzi a származási 
lapokat (begyűjti azokat), a tagsági viszonyt, tájékoztatja a körungmestert a nevezési számról, 
általában gondoskodik a körung zavartalan lebonyolításáról, eljuttatja a bírálati lapokat, valamint a 
rendezvény összesítőt a Központi Irodának vagy a HNJE Tenyésztési Főfelügyelőjének. 
 
Nevezési határidő: a körung előtt 14 nappal. 
 
Egy napon a körungmester maximum 50 kutyát bírálhat el, minimum nevezési létszám nincs 
meghatározva. 

 
IV. A tenyészegyed kiválasztása 

 
A természet (vézen) vizsgálata az egész körung alatt folyamatosan zajlik. A kutyának az előírásos 
szilárd idegtípust, elfogulatlanságot, magabiztosságot és jóindulatot kell mutatnia. 
 
1) A méretek felvétele 
 
A súly (a mellkasmélység és a mellkörméret) felvételét végezheti a megbízott segítő.  
A marmagasság mérését a körungmester végzi. 
 
2) Bátorság és küzdőösztön próba 
 
A felvezető a körungmester felszólítására a búvóhely irányába indul kutyájával. Kb. 15 lépéssel előtte, 
a megjelölt helyen lecsatolja a pórázt, és tovább szabadon követésben megy a búvóhely irányába. 
Amikor kb. 5 lépésre megközelítette azt, a segéd kilép, és szemből megtámadja a felvezetőt. A 
kutyának azonnal és biztos fogással el kell hárítania a támadást. A segéd eközben egy hajlékony bottal 
2 ütést mér a kutya megengedett testrészeire. 
 
(A kutya biztatása megengedett.) A körungmester utasítására a segéd megáll. A kutyának ezt követően 
magától, vagy vezényszóra eresztenie kell. A kitámadás után a kutyát a nyakörvénél tartó felvezető a 
bátorságpróbára készül. A segéd kb. 50 lépésről jön elő és szembetámadja a kutyavezetőt. Amikor a 
kutya kb. 30 lépésnyire találkozik a segéddel, keményen fog. Botütés nincs, csak fenyegetés. A 
támadást biztos fogással el kell hárítani. A kutyának a támadás befejeztével önmagától, vagy 
vezényszóra eresztenie kell.  
A körungmester jelzésére a felvezető gyors lépésben elhozza a kutyát a segédtől. A bátorságpróba 
végén a kutya azonosítását ellenőrizni kell! Az "ereszt" értékeléshez mindkét fogás után szabályos 
eresztés szükséges. Ha csak egyszer ereszt, akkor már az értékelés "nem ereszt". 
 
3) Lövésközömbösségi próba 
 
Kb. 15 lépésről 6 mm-es riasztópisztollyal minimum 2 lövést kell leadni. A laza pórázon, álló 
helyzetben lévő kutyának közömbös viselkedést kell tanúsítania. 
 
4) Bírálat állásban és mozgásban 
 
A körungmester a bírálati lapot tételesen kitölti az elé felvezetett kutya jellemzésével. 
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V. Értékelés 
 
I. Sikeres körung, jele: KÖR. 
 
Ez a legmagasabb tenyészértékelés. A kívánatos fajtaképnek megfelelő kutya kaphatja, amelyik: 
a) méreteiben, tömegében és anatómiai felépítésében standard-szerű,  
b) általános viselkedésében magabiztosságot, jóindulatot és "kifejezett" keménységet, bátorságot, 

küzdőösztönt és zajok iránti közömbösséget mutat, 
c) korrekt és komplett fogazattal rendelkezik, duplázott P1 fogak megengedettek. 

− csekély eltéréssel rendelkezik az anatómiai felépítés terén (nem éri el a "kitűnő" minősítést); 
− 1 cm-es eltérés esetén a marmagasságban, a bátorságpróba értékelése "megfelelő"; 
− 1 db P1, vagy 1 db metszőfog hiánya nagyon jó minősítés; 
− 2 db P1 hiánya vagy jó minősítés; 
− 1 db P1 és 1 db metszőfog hiánya vagy jó minősítés; 
− 2 db P2 hiánya, jó minősítés; 
− vagy a középső metszőfogak csekély mértékű ráharapása jó minősítés. 

 
II. Sikertelen körung 
 
Nem kap körung minősítést az alábbi hiányosságok valamelyikével bíró kutya: 

− súlyos anatómiai hiba miatt (nem éri el a "jó" minősítést); 
− 1 cm-nél nagyobb alul, vagy túlméret; 
− rejtett here (bármelyik módozata); 
− súlyos foghiány: - 1 db P3, vagy 2 db metszőfog; 
− vagy 1 db P2+1 metszőfog; 
− vagy 2 db P2 hiánya; 
− kifejezett pigmenthiányosság; 
− lövésfélés; 
− "nem elégséges" bátorság és küzdőösztön esetén. 

 
Sikertelen körung eredményt elérő kutya a tárgyévben csak egyszer vezethető fel újból egy másik 
körungon. Amennyiben az itt született eredmény ismét „sikertelen” ebben az esetben a kutya végleg 
kizárásra kerül a tenyésztésből. 
 

VI. Eredményhirdetés 
 
Az elbírált kutya a körung végén a körungmester aláírásával ellátott igazolást kap, a küllembírálati és 
teljesítményértékelő füzetbe bevezetésre kerül az elért eredmény. A részletes bírálati lap másolatát, az 
un. Körunglapot központi feldolgozás után kapja meg a tulajdonos. 
 

VII. A körung érvényessége 
 
Az első körung a sikeres teljesítést követő 2 naptári év végéig érvényes. 
A második sikeres körung után, amit az első körung lejárata évében január 1. - december 31. közt 
szerezhet meg a kutya, egész életére szól: "KÖR. életében".  
A körung esedékessége idején vemhes szuka kérésre egy év meghosszabbítást kaphat (legalább 40 
napos, szemmel is jól látható vemhesség esetén).  
.
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1. számú melléklet 
A körung bírálati lap 
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2. számú melléklet 
Körung összesítő 
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3. számú melléklet 
Körung igazolás 

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

 
                         IGAZOLÁS 
                  SIKERES KÖRUNG 
                   TELJESÍTÉSÉRŐL 
 
Kutya neve:………………………………   kan/szuka  
 
                   Tkv száma:………………………… 
 
                   Tetoválási szám:……………………..                              
 
Tulajdonos/Felvezető neve:………………………. 
 
      Körung fokozat:  Kör 1/a     /     Kör 2/a 
 

     ÖMT: kifejezett    /    meglévő 
 
Az ellenőrzés során a fültetoválást rendben találtam 
 
                Helyszín:…………………….. 
                Dátum:………………………. 
 
                          Körungmester: 

 
 ………………………………………………… 

                       Körungmester aláírása 

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

  
                                   IGAZOLÁS 
                            SIKERES KÖRUNG 
                            TELJESÍTÉSÉRŐL 
 
            Kutya neve:…………………………………   kan/szuka  
 
                       Tkv száma:………………………… 
 
                       Tetoválási szám:……………………..                              
 
                 Tulajdonos/Felvezető neve:………………………. 
 
                     Körung fokozat:  Kör 1/a     /     Kör 2/a 
 
                            ÖMT: kifejezett    /    meglévő 
 
              Az ellenőrzés során a fültetoválást rendben találtam 
 
                           Helyszín:…………………….. 

                                       Dátum:………………………. 
 
                                                 Körungmester:                 

 
                        ………………………………………………… 

                                  Körungmester aláírása
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4. számú melléklet 
Körung bizonyítvány 
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