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A HUNGÁRIA BULLDOG SZEKCIÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 

Tenyészcél 

A Hungária Bulldog Szekció (a továbbiakban: HBS) ezen tenyésztési program megalkotásával 

kívánja a magyarországi bulldog állomány minőségi tenyésztését ösztönözni és a fajta 

tenyésztői munkáját segíteni. A fajta iránti elkötelezettség jegyében - az FCI által Nr. 149. 

számon lefektetett a mindenkori érvényben lévő standard és a fajtát kitenyésztő ország, Nagy 

Britannia irányelvei alapján- különös hangsúlyt kíván fektetni az állomány külső 

megjelenésére, a fajtára jellemző kívánatos viselkedésformákra, valamint az állomány 

egészségének megőrzésére és fejlesztésére. 

A HBS Tenyésztési Programja a HBS tagjaira, valamint minden bulldogot tartó és tenyésztő 

számára kötelező érvényű szabályzat. 

 

I. A fajta leírása, fogalma (standard) 

 

Származási ország: Nagy-Britannia 

Kategória: Társasági kutya 

FCI OSZTÁLYBA SOROLÁS:       

                                                  Osztály: 2 Pinscherek, schnauzerek - 

                                                                      molosszerek - svájci  

                                                                      hegyi-, és pásztorkutyák 

                                                  Csoport: 2.1 Molosszerek,  

                                                                      Masztiff típusú kutyák. 

                                                                      Munkavizsgára nem kötelezett. 

Történeti áttekintés: A bulldogot, mint fajtát, az 1630-as években említik először, noha 

hasonló típusú, bandognak nevezett kutyák korábbi leírásokban is szerepelnek, mely elnevezést 

harci kutyákra alkalmazzák napjainkban. A bulldogot eredetileg bika heccelésre használták, és 

kutyaviadalokon is harcolt, de csak 1835 után kezdett kialakulni a rövidebb orrú, zömökebb 

változata, amilyennek napjainkban ismerjük. 1860-ban lépett először bulldog a kiállítási ringbe 

és az elkövetkező években jelentős jellembeli változásokon ment keresztül. Elbűvölően ronda 

kutya, egy ökölvívó arckifejezésével, melyet meghazudtol a család és a barátok iránt tanúsított 

szeretetteljes ragaszkodása. Az egyik legrégibb őshonos fajta, Nagy-Britannia nemzeti 

jelképeként is ismert és világszerte mindenhol a britekhez, illetve a legendás John Bullhoz 

kapcsolják. 

Általános megjelenés: Rövid szőrű, meglehetősen zömök, inkább mélyre állított, széles 

felépítésű, erőteljes és kompakt. Feje masszív, a testhez képest meglehetősen nagy. Semmiféle 



 

2 
 

jegy, jelleg nem dominálhat annyira, hogy megzavarja az általános kiegyensúlyozottságot, vagy 

a kutya deformáltnak, vagy mozgáskészségében hátráltatottnak tűnjön. Az arcorri rész 

viszonylag rövid, a fang széles, tompa és enyhén felfelé hajló, bár nem túlzottan. Légzési 

nehézségeket mutató kutyák kifejezetten nem kívánatosak. A test meglehetősen rövid, jól 

összeillesztett, a végtagok vaskosak, jól izmoltak és erősek, elhízásra utaló hajlam nélkül. A 

hátulsó rész magas és erőteljes, de a nehéz mellső részhez képest kissé könnyedebb. A szukák 

nem olyan nagy rámájúak és erősen fejlettek, mint a kanok. 

Viselkedés és temperamentum(WESEN): Határozottság, erő és aktivitás benyomását kelti. 

Figyelmes, higgadt, hűséges, megbízható, bátor; ádáz külső, de szeretetreméltó belső 

tulajdonságok. 

Fej: Oldalról nézve a fej a nyakszirttől az orrhegyig nagyon magas és mérsékelten rövid. A 

homlok lapos, a fejen és a fej körül kissé laza, finoman ráncos bőrrel, túlzásoktól mentesen, 

és a ráncok nem lehetnek feltűnőek, sem nem lóghatnak túl az arcon. A belső szemzug (vagy a 

stop közepe) és az orrhegy távolsága nem lehet kisebb az orrhegy és az alsó ajkak széle közötti 

távolságnál.   

Koponyai rész:  

Koponya: A fej kerülete viszonylag nagy. Elölről nézve a fej az álltól a fejtetőig nagyon 

magasnak tűnik, illetve széles és szögletes. A stoptól a koponyatető közepéig homlokbarázda 

fut, mely a nyakszirtcsontig érezhető. 

Stop: Határozott. 

Arcorri rész:Elölről nézve az arc különböző részeinek mindkét oldalon egy képzeletbeli 

vonalon egyformán kiegyensúlyozottnak kell tűnniük.  

Orr: Az orr és az orrnyílások nagyok, szélesek, feketék semmiképpen sem májszínűek, 

vörösek vagy barnák. Az orrnyílások  

nagyok és igen nyitottak, közöttük egy határozott, függőleges, egyenes vonallal. 

Fang: A fang rövid, széles, ívelt és a szemzugtól a szájzugig mély. Az orr ránc, ha van, teljes, 

vagy megszakított, soha nem befolyásolhatja hátrányosan az érzékelést, vagy fedheti a 

szemeket és az orrot.  

A szűk orrnyílás, illetve a túlságosan erőteljes orr ránc elfogadhatatlan és súlyosan 

szankcionálni kell. 

Ajkak: Az ajkak (pofák) vastagok, szélesek és mélyek, az alsó állkapcsot oldalt fedik, de elöl 

pont összeérnek az alsó ajakkal. A fogak nem látszanak.                       

Állkapocs / Fogak: Az állkapocs széles, erős és szögletes. Az alsó állkapocs elölről nézve 

némileg hosszabb, mint a felső és mérsékelten felhajló. Az állkapocs széles és szögletes, a 

hat kicsi metszőfog egyenes vonalban fekszik a szemfogak között, melyek messze szétállnak. 

A fogak nagyok és erőteljesek, zárt fang esetén nem látszódnak. Elölről nézve az alsó 

állkapocs közvetlenül és párhuzamosan áll a felső állkapoccsal. 
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Pofa: A szemek mellett kitáguló pofa jól lekerekített.  

Szemek: Elölről nézve mélyen a koponyában ülők, megfelelő távolságban a fülektől. A 

szemek és a stop egy képzeletbeli vonalon helyezkednek el, derékszögben a 

homlokbarázdához képest. Egymástól messze ülők, de a külső szemzugok még a pofa külső 

vonalán belül fekszenek. Kerekek, mérsékelten nagyok, sem nem beesettek, sem nem 

kidülledők. A szemszín nagyon sötét, szinte fekete. Ha a kutya előre néz, a szemfehérje nem 

látszódhat. Nyilvánvaló szemproblémáktól mentes. 

Fülek: Magasan tűzöttek, mindkét fül mellső széle, elölrõl nézve, a fej legmagasabb pontján a 

koponya külső vonalának folytatása. Magasan a szemek felett, és egymástól, valamint a 

szemektől, a lehető legtávolabb fekszenek. Kicsik és vékonyak. A “rózsa fülek”kívánatosak, 

azaz a fülek hátsó oldala befelé „összehajtogatott” és visszahajló, a fülek mellső, vagy felső 

széle kifelé, és hátrafelé esik, a fülkagyló belseje részben kilátszik. 

Nyak: Mérsékelten hosszú (inkább rövid, mint hosszú), nagyon vastag, mély és erőteljes. Jól 

ívelt tarkóvonal, egy kevés laza, vastag ránccal a toroknál, melyek az alsó állkapocstól annak 

mindkét oldalán a szügyig kicsi lebernyeget képeznek. 

Törzs:  

Felső vonal: Közvetlenül a vállak mögött a hát kissé beesett (ez a hát legmélyebb pontja), 

onnantól a gerincoszlop emelkedik az ágyékig (az ágyék legmagasabb pontja magasabban 

fekszik, mint a vállak), majd a felső vonal a farokig ismét  hirtelen lefelé tart, enyhe ívet 

alkotva - ez a fajta tipikus jellegzetessége. 

Hát: A hát rövid, erőteljes, a vállaknál széles.  

Mellkas: Széles, kifejezett és mély. Mindegyik borda nagyon jól ívelt. A mellkas kerek és 

mély. A mellső végtagok között jól leereszkedő. A bordák nem laposak, hanem jól íveltek. 

Alsó vonal és has: A has felhúzott és nem lecsüngő. 

Farok: Mélyen tűzött, a tövénél meglehetõsen egyenesen kiálló, majd utána lefelé ívelő. Kerek, 

simaszőrű, zászlók vagy durva szőrzet nélkül. Mérsékelten hosszú, inkább rövid, mint hosszú, 

gyorsan egy finom végben elkeskenyedő. Lefelé irányulóan hordott (felfelé ívelő farkvég 

nélkül), sohasem a hátvonal fölött. A farok hiánya, a befelé növő, vagy a rendkívül szoros 

farok nem kívánatos. 

Mellső rész: 

Általános megjelenés: A mellső végtagok a hátulsó végtagokhoz képest rövidek, de nem 

annyira, hogy a hát hosszúnak tűnjön vagy a kutyát hátráltatnák a mozgásban. 

Váll: Széles, ferdén fekvő és mély, nagyon erőteljes és izmos, azt a látszatot kelti, mintha a 

test oldalához lenne rögzítve. 

Könyök: A könyök mélyen elhelyezkedő, a mellkastól határozottan elálló. 

Alkar: A mellső végtagok  zömökek és erősek, jól fejlettek, egymástól messze állnak, 

vastagak, izmosak, egyenesek. A külső vonal inkább íveltnek tűnik, de a csontok erősek és 

egyenesek, nem görbék vagy hajlottak. 
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Mellső lábközép (Csüd):Rövid, egyenes és erőteljes. 

Mellső mancsok: A mellső mancsok egyenesek és igen csekély mértékben kifelé fordulnak, 

közepes nagyságúak és mérsékelten kerekek. 

Hátulsó rész:  

Általános megjelenés:A hátulsó végtagok erős csontozatúak és izmosak, arányosan 

valamivel hosszabbak, mint a mellsők.  A végtagok hosszúak és izmosak az ágyéktól a 

csánkízületig.  

Térd: A térdízület nagyon enyhén kifelé forduló. 

Hátulsó lábközép (Csánk): A csánkízület enyhén szögelt, mélyen elhelyezkedő. 

Hátsó mancsok: Kerekek és kompaktak, a lábujjak kompaktak és vastagak, egymástól jól 

elkülönülőek, íveltek és jól csontozottak. 

Jármód/mozgás: Úgy tűnik, mintha rövid, gyors léptekkel lábujjhegyen járna; a hátulsó 

végtagok nem emelkednek magasra a talajtól, úgy néznek ki, mintha a talajon siklanának. Futás 

közben a vállak felváltva kissé előretolódnak. Az egészséges mozgás rendkívül fontos. 

Szőrzet: 

Szőr: Finom szerkezetű, rövid, sűrű és sima (csak rövidsége és sűrűsége miatt kemény, nem 

serteszerű). 

Szín: Egyszínű vagy egyszínű, fekete maszkkal. A színek mindig ragyogóak és tiszták: csíkos, 

vörös minden árnyalatban (őzbarna, rőt, sárgás szürke, stb.), fehér és foltos (azaz minden 

megadott szín kombinációja). „Dudley” (nem pigmentált orral), fekete és fekete cser jegyekkel 

kifejezetten nem kívánatos. 

Súly:  

Kanok:     25 kg  

Szukák:    23 kg 

Hibák: A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melyet az eltérés és 

a kutya egészségére és jólétére gyakorolt hatás mértékével pontos arányban kell értékelni. 

Kizáró hibák: 

 Agresszív, vagy túlságosan félénk viselkedés. 

 Az a kutya, amelyik egyértelmű fizikai, vagy viselkedésbeli rendellenességeket mutat, 

kizárásra kerül. 
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II. A tenyésztés 

A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X.24.) VM rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) alapján  a tenyésztés az adott fajta tenyész- és haszonértékét növelő, vagy a 

génmegőrzést szolgáló célirányos tevékenységek összessége. A HBS a tenyésztési 

programjában lefektetett szabályokkal és ajánlásokkal kívánja ösztökélni tagjait a minél 

magasabb színvonalú tenyésztői munkára. 

A tenyészeb minősítésének rendje 

A Rendelet alapján tenyészebnek minősül az olyan azonosító számmal vagy jellel ellátott és 

nyilvántartott, ivarában megtartott eb, amely egyedileg azonosítható, és szerepel az elismert 

tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában és megfelel a tenyésztőszervezet tenyésztési 

szabályzatában meghatározott tenyészthetőségi feltételeknek. 

A HBS Tenyésztési Programja, a HBS tagjaira, valamint minden bulldog tartó és tenyésztő 

számára kötelező érvényű. A tenyészthetőség feltétele az egyed azonosítása után, a HBS 

tenyésszemléin kiadott tenyészthető minősítés, ennek hiányában az alom csak Regisztrációs 

lapot kaphat. A minősítések részletes követelményeit a HBS a Tenyészszemle Szabályzatban 

részletesen taglalja. 

  A tenyészszemléket  a HBS mint Fajtagondozó Egyesület a saját szervezésében rendezi, 

évente minimum 6-7 alkalommal. A tenyészszemlék időpontját és helyszínét, HBS a saját 

honlapján és Facebook zárt csoportjában közli. A tenyészszemlék eredményét a HBS 15 napon 

belül jelenti a MEOESZ titkárságának. 

A tenyészszemle bírálata MEOESZ által rendszeresített bírálati lap segítségével történik, mely 

minden esetben a bíró rendelkezésére áll.  

          Egészségvédelem 

A HBS a bulldogot kitenyésztő ország, Nagy Britannia, fajta gondozó szervezete a The Bulldog 

Club Incoporated szabályzatával összhangban nem ír elő a tenyésztési feltételekén kötelező 

szűrővizsgálatot, de nagy hangsúlyt fektet a bulldog egészségének megőrzésére illetve a 

javítására, így           a HBS a tenyésztőket pozitív diszkriminációval ösztönzi, a felelős 

tenyésztői magatartásra, ezért az előírt szűrésekkel rendelkező kutyák utódai, a MEOESZ 

törzskönyvezési szabályzata értelmében Prémium származási lapot kapnak. Az egészségügyi 

szűréseket a tenyésztési bizottság által elkészített javaslat alapján a HBS külön határozatban 

szabályozza. 
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Teljesítmény vizsgálat 

 

A HBS a jelen szabályzat mellékletében szereplő Tenyészszemle szabályzatban foglaltakon 

kívül az állományt az elért kiállítási eredmények szerint is értékeli az „Év kutyája” pontverseny 

keretében, melyben az összes regisztrált kutya automatikusan részt vesz. A rangsorolás életkor 

és nemek szerinti különböző osztályokban történik. 

A 3-9 hónapos korig a kölyök, a tárgyév és az előző évben született kutyák a fiatal, az ezeknél 

idősebbek pedig a felnőtt osztályban versenyeznek. A pontokat a kutyák kiállításokon 

gyűjthetik a kiállításokhoz mellékelt pontértékek alapján. A kiállításokon szerzett pontokhoz 

az adott évben szerzett Ch címek után járó pontok hozzáadódnak. A tenyészkanok és 

tenyészszukák az utódaik által megszerzett Champion címek alapján „Top Sire” illetve „Top 

Broad Bitch” versenyben is rangsorolásra kerülnek. 

Tenyésztési mód 

A bulldog kutyafajtánál mind a természetes mind a mesterséges megtermékenyítés illetve a 

hűtött vagy mélyhűtött spermával való fedeztetés elfogadott, amennyiben a spermát adó kan és 

a fedeztetett szuka megfelel a tenyésztési programban előírt követelményeknek. Vemhesen 

importált szuka és az azt bepárzó kan utódai, ha szülők rendelkeznek a saját országok 

tenyésztési feltételeivel, minden további feltétel nélkül törzskönyvezhetőek.  

Külföldi tenyészkanokkal való pároztatás lehetséges és támogatott, ha azok a saját országuk 

által felállított tenyészthetőségi követelményeknek megfelelnek. Importált kutyákat a 

MEOESZ szabályzata alapján honosítani kell, utána tenyészszemlén kell bemutatni.  

 

Tenyésztési kontrol 

Tenyésztési kontrol 

A tenyésztési kontrolt, és a tenyészszemlék bonyolítását a HBS. vezetősége végzi. 

A legszorosabb rokontenyésztés tilos: amelyben a négy ősi sorban a közös ősök rokonsági foka 

75% fölött található az egyedben. Pl.: szülök gyermekükkel vagy testvérek egymás között 

párosodnak. Testvéreknek tekintendők az azonos szülők különböző almaiból származó utódok 

is.  

Féltestvér párosítást csak tapasztalattal rendelkező elismert „Mestertenyésztő” végezhet.  

A tenyésztésbe vétel alsó korhatára szukáknál 14. hónap,  kanoknál az első pároztatás előtti 

betöltött 12. élethónap.  
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Szukáknál a tenyészthetőség (életteljesítmény) a 7. életév betöltésével (az alom születési 

dátuma az anyakutya 7. életévének betöltése előtt) vagy a 4. alom után zárul le.  

Kanok esetében 8. életév betöltése után ha fedeztetésre használják DNS. igazolás (minta) 

szükséges.  

Fagyasztott sperma használatakor a beültető állatorvos igazolása szükséges a fedeztetési 

igazolás mellé. 

Egy szuka számára 2 naptári évben csak 3 alom engedélyezett.  

Tekintettel arra, hogy a bulldog jellemzően keveset szülő fajta, a törzskönyvezendő kölykök 

darabszámát nem korlátozzuk. 

A fajára jellemző tartási mód 

A tenyésztő köteles az anyakutyát és a kölyköket és a többi az ő gondozásában levő kutyát a 

legjobb körülmények között tartani, jól táplálni, ápolni és a fajtának megfelelő higiénikus és 

szociális igényeinek figyelembe vételével szállásolni. A kölyköket az alapvető immunizálás, 3 

oltás előtt legalább 2 alkalommal féregteleníteni kell. A tenyésztő köteles az alom minden tagja 

számára egy nemzetközi, teljesen kitöltött oltási igazolványt, vagy útlevelet kiállítatni, melyben 

az alapvető immunizáló oltások bizonyítottak. A kölykök a 63. betöltött életnapjukon (betöltött 

9 hét) belül nem adhatóak el. Exportálás esetén az utaztatásra vonatkozó jogszabályokat be kell 

tartani. (147/2004. (X. 1.) FVM rendelet 5. §-a  (6) bekezdés ) 

Az ebek jelölésének módja 

A HBS 2011.01.01. napja után született ebek vonatkozásában kizárólag elektronikus 

transzponderrel (microchip) történő jelölését fogadja el. A jelölés helye a bal oldali nyak tájéka. 

 

                      III. Nyilvántartás, azonosítás 

A törzskönyv vezetése 

A törzskönyv vezetést a MEOESZ végzi. A törzskönyvezéshez szükséges anyagot a 

MEOESZ törzskönyvezési osztályára kell benyújtani. A HBS. elvégzi a benyújtott anyagok 

ellenőrzését. 

Standard származási lap. Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól 

kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely 

egyed mindkét szülőpárja teljesítette legalább egy a fajtára megbízással bíró fajtagondozó 

szervezet, fajtagondozó híján a Szövetség által a tenyésztésbe vételhez minimumként 

meghatározott feltételt vagy feltételrendszert 
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  Prémium származási lap Tartalma megegyezik a Standard származási lappal ponttal, de 

látványosan és feltűnően elhelyezett speciális hologrammal feltüntetésre kerül rajta, ha mindkét 

szülő teljesítette legalább egy, a fajtára megbízással bíró fajtagondozó szervezet által 

meghatározott premium tenyésztési feltételeket vagy speciális tenyésztési koncepciójának 

feltételeit. 

 Regisztrációs lap  A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles 

másolat, amely eb a./ törzskönyvi adatai nincsenek vagy aszerint nem rendelkezik 3 generációra 

visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy 

részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek 

megfelelőnek minősítette vagy b./ olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, 

amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből vagy az egyed maga szín vagy szőrzethibás vagy c./ 

olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe 

vételhez meghatározott minimális feltételeknek 

IV. Egyéb rendelkezések 

Tulajdonváltozás 

A tulajdonjog változást a MEOESZ-nél kell kezdeményezni. A kutya eladása esetén az új 

tulajdonos nevét és címét fel kell tüntetni a származási lapon, ennek költségét a MEOESZ 

díjszabása alapján a vevő fedezi.  

Szabálysértések 

Az állatvédelmi szabályok, a tenyésztési szabályok megszegése esetén a MEOESZ aktuális 

szabályzata az irányadó.. 

 

Mellékletek 

Tenyészszemle szabályzat 

Kiállítási szabályzat 
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       TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT 

           

Tenyészszemle az adott fajta legfontosabb értékmérője, a tenyészegyedek  célirányos 

ellenőrzése,  a fajtagondozó szervezet tenyésztési programjában meghatározott módon, mely 

összhangban van a MEOESZ, az FCI, valamint a fajta standard adó ország, Nagy Britannia 

tenyésztési irányelveivel.  

 

  

A tenyészszemle célja az ebek tenyész engedélyének kiadása, a tenyésztésre nem kívánatos 

egyedek kiszűrése. 

A tenyészszemle tárgyi feltétele: minimum 10 méter x 10 méter körülhatárolt, síkfelületű 

terület, 1 db asztal 2 db szék.   

Tenyészszemlén az adott fajtára FCI által elismert küllembíró bírálhat. 

  A tenyészszemle bírálata közben a bírói körben, kizárólag a következő személyek 

tartózkodhatnak: 

  - a fajtaspecialista bíró, aki önállóan végzi a bírálatot és adja ki a minősítést 

  - a HBS. vezetőségi tagja, aki végzi az egyedi azonosítást 

  - a bírálandó kutya és felvezetője. 

A tenyészszemlére a HBS honlapján online nevezni kell, a tenyészszemle díja kizárólag banki 

utalással egyenlíthető ki. 

A tenyészszemlére jelentkezhet, minden kilenc hónapot betöltött, FCI által elismert származási 

lappal rendelkező, microchipel ellátott bulldog, mely megfelelő kondícióba és általánosan jó 

egészségi állapotban van.    

A tenyészszemlén az ebet csak a tenyészszemle díját tartalmazó banki utalási bizonylat 

bemutatása után vehet részt.  Az azonosításhoz a tulajdonos (megbízott) a származási lapot 

köteles leadni, melybe a bíró szabad betekintést nyerhet.  Amennyiben a benevezett kutya nem 

azonosítható, a származási lapot fel kell függeszteni. 

Az  egy évesnél fiatalabb „Nem tenyészthető” minősítést kapott egyed 6 hónap elteltével újból 

tenyészszemlére jelentkezhet, ha másodsorra sem ér el megfelelő eredményt, úgy a 

tenyésztésből végérvényesen kizárandó. Az 1 évnél idősebb kutya nem tenyészthető minősítés 
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esetén a tenyésztésből szintén kizárandó, a tenyészszemlén szerzett minősítést a származási 

lapra rá kell vezetni.                                                                                                                                                                                                      

 A „NEM TENYÉSZTHETŐ” minősítés a tenyésztésből végérvényesen való kizárást jelent. 

Kizáró okok: a fajta standardban elfogadott színektől való eltérés, egyértelmű fizikai vagy 

viselkedésbéli rendellenesség,(pl. agresszív vagy túlságosan félénk)  

A „TENYÉSZTHETŐ” minősítéssel rendelkező kutya a tenyésztési szabályzat egyéb 

rendelkezéseivel őszhangban tenyésztésbe vonható. 

Tenyészszemlén  megszerezhető  TENYÉSZTHETŐ minősítés! 

A rendelkezésre álló, kitöltött és a bíró kézjegyével ellátott tenyészszemle összesítőt a HBS 

megküldi a MEOESZ titkárságának.  

A bírálatot végző bírót díjazás illeti meg, melynek mértékét a mindenkori FCI Nemzetközi 

Küllembírói Szabályzatban található normák alapján kell számolni/www.fci.be/, és a 

mindenkori Nemzeti Banki közép árfolyam kell átszámolni a hivatalos magyar fizetőeszközre, 

és azt abban kell a bírónak a bírálatot követően, de még a helyszínen kifizetni. 

 

   

 

1. sz. Patella szűrési lap 

 

Fedeztetés 

Mind a szuka-, mind a kantulajdonosok kötelesek a fedeztetés előtt meggyőződni arról, hogy a 

tenyésztésbe vont kutya a HBS tenyésztési feltételeinek megfelel. A tenyésztők és a 

tenyészállattartók kötelesek az őket érintő jogszabályokról, szabályzatokról és ezek 

változásairól maguk informálódni. 
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       KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 

1.       Általános rendelkezések 

(1) HBS saját hatáskörben, vagy az államilag elismert kynológiai csúcstervezettel 

illetve az önálló jogú helyi szervezetekkel közösen kutyakiállításokat rendez a 

HBS elnökségének határozata alapján. 

 

(2) Kiállítások lehetnek: 

- fajtakiállítás CAC cím kiadásával  

- nemzetközi CACIB várományt adó kiállítás, az elismert kynológiai csúcsszervezettel 

közös rendezésben 

- nemzeti országos CAC kiállítás, az önálló jogú helyi szervezetekkel közös rendezésben 

- klubkiállítás CAC cím kiadásával  

- speciális kiállítás CAC cím kiadásával  

 

(3) A HBS által önállóan rendezett kiállítások helyét és időpontját a HBS elnöksége 

határozza meg, annak lebonyolítását az elnökség végzi, azokra a bíró hívást a  HBS 

elnöke végzi 

(4) Közös rendezésben szervezett kiállításokkal kapcsolatos egyeztetéseket, 

szervezéseket a HBS elnöksége határozata alapján az elnök végzi, arra a bírót a 

közös rendező szervezettel egyeztetve a HBS elnöke hívja meg. 

(5) HBS saját rendezésű kiállításain, valamint a szervezetekkel közösen rendezett 

kiállításokon kizárólag azon FCI bírók bírálhatnak, akiket a HBS elnöksége a 

fajtában jártas bíróként elismer, azok meghívásához hozzájárul.  

(6) A kiállítások tervezésekor (időpont, helyszín) figyelemmel kell lenni az FCI 

előírásaira. 

(7) A jóváhagyott kiállítások helye és időpontja csak a MEOESZ elnökségének 

engedélyével változtatható meg. 

(8) Az évi kiállítási programot a MEOESZ engedélyezi, a HBS honlapján és Facebook 

oldalán közzé teszi. 

 

2. Kiállításokon való részvétel 

 

(1) A HBS elnöksége által engedélyezett kiállításokra kizárólag FCI által elismert 

származási lappal rendelkező kutyák nevezhetőek. 

(2) Magyar tulajdonban lévő kutya kizárólag a HBS által honosított származási lappal 

nevezhető a kiállításokra. 

(3) Külföldi személlyel közös tulajdonban lévő kutyák a normál nevezési díj 2 – szereséért 

nevezhetők. 

(4) Nem HBS tag tulajdonában lévő kutyák a normál díj 2-szereséért nevezhetők 
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(5) A kiállítás területére való belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolását ellenőrizni 

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

oltással rendelkezik-e) A kiállítás területére kizárólag csak egyedi azonosítóval ellátott 

kutyák és érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutyák léphetnek be. 

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

(7) A kiállítás területén kölyökkutyák értékesítése szigorúan tilos. 

 

3. Nevezési Feltételek 

 

(1) A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig jogosult a kutyát kiállításra nevezni. 

(2) Nevezni online lehet a HOD-DOG oldalán. 

(3) A postai úton történő nevezést a HBS csak az elnökség által meghatározott felár 

ellenében fogadja el. Ez esetben nevezéshez csatolni kell: 

- a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot 

- a származási lap mindkét oldali másolatát 

- a feláras nevezési díj a nevezési határidőig történő befizetésének igazolását Champion 

osztályba történő nevezéshez a Champion bizonyítvány másolatát kell csatolni (FCI 

nemzeti, vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata) 

(4) Kiállításra csak egyidejűleg azonosítható kutyát lehet benevezni.  

(5) A nevezéseket csak a kiírt határidőig lehet elfogadni. 

(6) A kiállítási nevezési díjakat az önálló rendezvények esetén a HBS elnöksége határozza 

meg. A közösen rendezett kiállításokon a partnerszervezettel együtt meghatározott 

nevezési díj az irányadó. 

(7) A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos illetve tartási szerződésben 

megnevezett kölcsönvevő nevezheti a kiállításra.  

(8) Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek a nevezése 

határidőre beérkezett. 

(9) Kölcsön, illetve különféle tartási szerződéssel birtokolt kutyák esetében nem minősül a 

kölcsönvevő a nevezési díj megállapításakor tulajdonosnak. 

(10) Több kutya nevezése esetén a Veterán, Baby, Kölyök osztályba nevezett kutya 

nem vehető figyelembe első kutyaként. 

(11) A kiállító, valamint az on-line rendszerbe való nevezéssel illetve a nevezési lap 

beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal, a nevezési lapon lévő adatok 

valódiságáért, a nevezési díj egyösszegű befizetésére, továbbá hozzájárul, hogy a 

nevezési lapon szereplő adatai a kiállítás katalógusában közzétételre kerüljenek. 

(12) A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban 

közölt díj teljes mértékben a teljesítés napján érvényes díjtételnek megfelelően a 

nevezési határidő lejártáig, átutalásra vagy befizetésre kerül a HBS honlapján 

feltüntetett bankszámlaszámra. 
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(13) Amennyiben részteljesítés történt és a pótló befizetés már más díjtételt 

tartalmazó időszakban történik meg, úgy teljes nevezési díjat az utóbbi szerint kell 

számolni. 

(14) A nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza, más kutyára át nem 

ruházható. 

(15) A nevezett kutya osztályok közötti átsorolására, kizárólag a nevezési határidő 

zárásáig van mód. 

(16) A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, 

illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a kiállítás zárása előtt a kutya 

csak kivételes esetben, a kiállítás szervezőjének írásbeli engedélyével vihető ki. 

(17) A kiállító az on-line rendszerbe történő nevezéssel vagy a nevezési lap 

aláírásával vállalja a kiállítási szabályzatának betartását és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el azt. 

(18) Nem bírálhatóak a kiállításon rejtett, egyheréjű, vagy heresorvadásban 

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

(19) A kiállításokon a helyszíni nevezés nem lehetséges. 

(20) A bírálat alkalmával a bíró jogosult a kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni. 

 

4. Kiállítás 

(1) A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával, a bírói körben időben 

megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorsolás 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. ű 

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

felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a tolmács,  a ring titkár és indokolt esetben 

a kiállítás vezetői bírója tartózkodhat. Az a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen 

magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. HBS tag esetén fegyelmi 

eljárás alá kell vonni.  

(3) A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni, és nem minősítheti azt.  

(4) Támadó, agresszív kutyák nem bírálhatóak.  

(5) A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet, ürüléket föltakarítani és a 

szemétlerakó helyre vinni. 

(6) A kiállítási körök 5 méteres körzetében ketrec, sátor felállítása tilos.  

(7)  Az a terület a látogatóknak van fenntartva. 
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5. Átsorolás 

(1)  Ha kutya tulajdonosa a Champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a 

Champion bizonyítványt, a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a 

nyílt osztályba sorolni.  

(2) Nem megfelelő osztályba nevezett kutyákat kizárólag a vezető bíró jogosult 

átsorolni. A vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni, és annak 

megfelelően a helyszínen abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és 

csatolta a szükséges igazolásokat. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az 

irányadó. 

 

 

6. Kiállítási osztályok 

Baby osztály:  

3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak. Nem ígéretes, ígéretes, 

nagyon ígéretes minősítés lehetőségével. A nagyon ígéretes minősítést szerzett kutyákat 

1-4-ig sorolja a bíró. A legjobb nagyon ígéretes minősítést szerzett kutya tovább 

versenyez, a BIS-ben. 

 Kölyök osztály: 

6-9 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak. Nem ígéretes, ígéretes, 

nagyon ígéretes minősítés lehetőségével. A nagyon ígéretes minősítést szerzett kutyákat 

1-4-ig sorolja a bíró. A legjobb nagyon ígéretes minősítést szerzett kutya tovább 

versenyez, a BIS-ben. 

Fiatal osztály: 

9-18 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leíró bírálatot kapnak, valamint 

minősítést. A kitűnő minősítést szerző kutyákat, a bíró sorolja 1-4. A kitűnö 1 

minősítésű kutya megkaphatja a Hungára Prima Junior (HPJ) címet, amelyhez HPJ 

kártya is jár.  

Növendék osztály: 

15-24 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leíró bírálatot kapnak, valamint 

minősítést. A kitűnő minősítést szerző kutyákat, a bíró sorolja 1-4. A kitűnö 1 

minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet kártyával, a kitűnö 2 minősítésű kutya 

megkaphatja a Res. CAC címet kártyával. 
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Nyílt osztály: 

15 hónapos kortól.  Ebben az osztályban a kutyák leíró bírálatot kapnak, valamint 

minősítést. A kitűnő minősítést szerző kutyákat, a bíró sorolja 1-4. A kitűnö 1 

minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet kártyával, a kitűnö 2 minősítésű kutya 

megkaphatja a Res. CAC címet kártyával. 

 

Champion osztály: 

Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig visszaigazolt, FCI 

Champion bizonyítvánnyal (nemzeti vagy nemzetközi) rendelkezik. Ebben az 

osztályban a kutyák leíró bírálatot kapnak, valamint minősítést. A kitűnő minősítést 

szerző kutyákat, a bíró sorolja 1-4. A kitűnö 1 minősítésű kutya megkaphatja a CAC 

címet kártyával, a kitűnő 2 minősítésű kutya megkaphatja a Res. CAC címet kártyával. 

 

Veterán osztály:  

8 éves kortól. Ebben az osztályban a kutyák leíró bírálatot kapnak, valamint minősítést. 

A kitűnő minősítést szerző kutyákat, a bíró sorolja 1-4. A kitűnö 1 minősítésű kutya 

megkaphatja a Veterán CAC címet kártyával, a kitűnö 2 minősítésű kutya megkaphatja 

a Veterán Res. CAC címet kártyával. 

 

Egyéb feltételek: 

Minden kutya csak 1 osztályba nevezhető. Az osztályba nevezés szempontjából a döntő dátum 

az életkor tekintetében az a nap, amikor a kutyát kiállítják. 

7. A kiállításon elérhető minősítések és címek 

Az egyes osztályokban elérhető minősítések: 

Kitűnő: kék szalag vagy kártya 

Nagyon jó: piros szalag vagy kártya 

Jó: sárga szalag vagy kártya 

Megfelelő: zöld szalag vagy kártya 

Kizárva: bírálati lap 
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Nem bírálható: bírálati lap 

Kitűnő minősítést csak annak a kutyának adható, amely a fajta standardhoz nagyon közel 

áll, kitűnően mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással 

rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van. 

Nagyon jó minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának  a típusát markánsan képviseli, 

arányai kiegyensúlyozottak, jól mutatja magát.  Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt 

a  minősítést csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtánának típusos példánya.  

Jó minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak 

látható hibái.  

Megfelelő minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, 

jelentős látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után.  

Kizárva minősítést az a kutya kap amelyik a standardnak nem megfelelő típust hordozza, 

nem a standardnak megfelelően viselkedik, vagy agresszív, vagy here rendellenességgel 

rendelkezik, szín- és/vagy súlyosan szőrhibás, illetve az albinizmus jegyeit viseli magán. 

Ezt a minősítést még az a kutya is megkaphatja, amely az érvényes standard szerinti kizáró 

hibával rendelkezik.  

Nem bírálható minősítést: azok a kutyák kapják, amelyeknek a fent említett minősítések 

közül egyek sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a mozgás és járásmód nem 

megítélhető, vagy amikor a  kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot sem a 

testfelépítést, szőr takarót, faroktartást vagy a heréken nem engedi megtapintani, vagy pl. a 

felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró 

megtévesztésére engednek következtetni. Ugyan ez vonatkozik azokra  a kutyákra, 

amelyeknél fenn áll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton szemhéj, fül, farok 

korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a 

minősítés nélküli ítéletet  a bírónak meg kell indokolnia. 

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

kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásaiknak megfelelően jár el 

a bíró. 
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Hungára Fajtagyőztes (HFGY/BOB): sárga zsinór és kártya 

A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet 

megkapták a baby és kölyök osztály kivételével. Nemzeti kiállításon HPJ és CAC, nemzetközi 

kiállításon HPJ, CACIB és veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért. A 

cím kiadása nem kötelező. Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden 

esetben meg kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY /BOB címet kiadja.  

Fiatal Klubgyőztes 

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klub kiállításon adható ki, 

nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra „Fiatal 

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

Klubgyőztes 

Minden évben 1 alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, 

nemenként a növendék -, nyílt-, munka és Champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott 

kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére. A bírálati lapra az 

évszámot minden esetben fel kell tüntetni 

 Tenyésztési díj 

Tenyésztési díj I-II-III. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek 

homogenítása 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 nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák 

az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A tenyésztési 

díjra helyszíni nevezés lehetséges. A nevezési díjat az elnökség határozza meg.  

A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel:  

- „Gyerek – kutyapár (9 évnél fiatalabb gyermekek részére). 

- „Fiatal felvezetők – Junior Handlerek” versenye két kategóriában (9-13 éves kor között 

és 14-17 éves kor között).  

- „Utódcsoportok versenye”: ahol egy kan és utódai vagy egy szuka kerülnek 

bemutatásra. 

- „Kutyapárok versenye”: ahol azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya 

versenyez. 
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8. Kiállításokon kívül elnyerhető címek 

A címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások 

(bírálati lapok) bemutatásával kell kérelmeznie a HBS elnökségénél. 

Hungária Junior Champion (HJCH): oklevél és kupa 

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között, Magyarországon FCI jogosultságú 

kiállításon legalább két különböző bírótól kapott 3 HPJ cím, 1 HPJ cím helyettesíthető 

növendék osztályban szerzett CAC címmel. A Hungária Junior Champion cím nem 

jogosít a Champion osztályba történő nevezéshez, csak a Champion kiállításon.  

Hungária Champion (HCH): oklevél és kupa  

Magyarországon FCI jogosultságú kiállításon a növendék -, vagy nyílt osztályban elért 

négy CAC cím. Az eredményeket legalább 3 különböző bíróstól kell megszerezni, és az 

első és az utolsó CAC cím között 1 évnek és 1 napnak (366 nap) el kell telnie. 

 

9. Óvási bizottság Az Óvási Bizottság három tagból áll, amelynek elnöke a kiállítás 

vezetőbírója, a másik két tagot a vezetőbíró kéri fel. Az Óvási Bizottság tagjait a 

kiállítási katalógusban meg kell nevezni. 


