HAT KUTYAKIÁLLÍTÁS EGY NAPON !
Az ORSZÁGOS TERRIER KLUB
2021. szeptember 18-án szombaton a
Happy Dog Kutyaiskola területén 1103 Budapest, Hangár u. 2, reggel 10 órától
MINDEN EBFAJTÁT-és FAJTANÉLKÜLI kutyát MAGÁBAN FOGLALÓ
KUTYAKIÁLLÍTÁST RENDEZ .
A rendezvényt Haas Gábor bíró sporttársunk emlékének ajánljuk.
KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS szabályairól szóló a nevezési felhívás időpontjában
hatályos szabályok szerint 500 fő részvételig nem kötelező a védettségi igazolvány.
(részletes szabályok a nevezési felhívás végén. )
A rendezvénynek négy újdonsága van.
Az egyik, hogy a címek megnevezése és rövidítése változik.
A másik , hogy a FIATAL osztályt kétfelé osztjuk a 9-12 és 12-18 hónapos korúak versenyére
A harmadik , hogy a „HAGYOMÁNYOS „ kategóriába nevezők, nevezhetnek az EXTRA
kategóriába is , azaz egy napon két kiállításon vehetnek részt.
A negyedik , hogy bevezetjük a „Designer” kutyák versenyét.
Amennyiben az „ONLINE „ nevezési rendszerünkön nevezési felhívás lejártáig „technikailag „ még
nem tudnánk kivitelezni a változásukat, akkor a nevezők neveznek a meglévő rendszerben
FIATAL osztályba, illetve a Designereket a Fajtanélküliek közé, a rendezők majd
szétválogatják kézi módszerrel a kutyákat. A „KÜLÖNLEGES „ osztály egyelőre még „FCI
által el nem ismert „ fajták néven szerepel.
AMÍG MEG NEM NYITJUK AZ ONLINE NEVEZÉSI RENDSZERT A NEVEZÉSEK
KÜLDHETŐK A „bakonyig@t-online.hu E-MAIL CÍMRE !
HAMAROSAN NAGY VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓK AZ MKSZ ÉLETÉBEN !
Erről később számolunk be, addig is megkezdjük a kiállítási rendszerünket átállítani a
várható változásokra .
KÉRJÜK NAGYON FIGYELMESEN OLVASSÁK EL A NEVEZÉSI FELHÍVÁST.
RÉSZLETEK AZ ALÁBBI PONTOKBAN.
I. KIÁLLÍTÁSI KATEGÓRIÁK
II. KIÁLLÍTÁSON KIADOTT CÍMEK
III. KIÁLLÍTÁS BESOROLÁS RÉSZLETESEN
IV .EMLÉKDÍJAK , VERSENYEK , EGYÉB BÍRÁLATOK (tenyészszemle B. tkv. )

V. TERVEZETT BÍRÓI LISTA
VI. NEVEZÉSI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐK NEVEZÉSI DÍJAK, PÓTDÍJAKSZANKCIÓK KEDVEZMÉNYEK
VII NEVEZÉSI CÍM, SEGÍTSÉGKÉRÉS NEVEZÉSHEZ ,TÁJÉKOZTATÓ A
VISSZAIGAZOLÁSRÓL
VIII. ÉRKEZÉS A KIÁLLÍTÁSRA , KIÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK
IX AJÁNLOTT FACEBOOK OLDALAK :
X . ADATKEZELÉS
I.
A kutyák az alábbi KATEGÓRIÁKBA versenyezhetnek
1.HAGYOMÁNYOS , (FCI törzskönyves kutyák részére, a megszokott rendszer szerint. )
2.EXTRA , (bármilyen törzskönyvvel , a megszokott rendszer szerint )
3. KÜLÖNLEGES , (korábban „FCI által el nem ismert” néven nevezett fajták új elnevezése
az MKSZ keretében.)
4. HOBBY (bármilyen fajtatiszta, de törzskönyv nélküli, vagy kisebb nem egészségügyi
hibával rendelkező kutyák, nem kiállítási szőrben lévő kutyák illetve az ivartalanított kutyák
versenye )
5.FAJTANÉLKÜLI (Olyan kutyusok, melyeknél meghatározhatatlan, hogy milyen fajták
keveredéséből származik )
6. DESIGNER kutyák (Olyan fajtanélküli kutyák, melyek két fajtatiszta szülőtől származnak
)
(Részleteket lásd III. pont. )
II.
KIÁLLÍTÁSON KIADOTT CÍMEK
Kiállításainkon a HAGYOMÁNYOS, EXTRA és KÜLÖNLEGES kategóriákban
az alábbi címek kerülnek kiadásra:
MKSZ Baby Winner 3-6 hónapos korig
MKSZ Puppy Winner 6-9 hónapos korig
MKSZ Nationale Younger Winner (NYUW ) a 9-12 hónap közötti életkorú kutyák részére
MKSZ National Young Winner (NYW ) 12-18 közötti életkorú kutyák részére
MKSZ National Intermediate Winner ( NIW ) 15-24 hónapos életkor közötti kutyák részére.

MKSZ National Open Winner (NOW) 15- hónapos kortól
MKSZ National Champion Winner (NCHW) (bármely Championátussal rendelkező kutyák
részére.15- hónapos kortól
MKSZ National Work Winner (NWW ) (bármely munkavizsgával rendelkező kutya részére.)
15- hónapos kortól
MKSZ National Veteran Winner (NVW ) 7 éves kortól
MKSZ Winner of Breed (WOB) a FAJTAGYŐZTES kutya részére
MKSZ Winner of Sex (WOS) a legszebb ellenkező nemű kutya részére.
OTK CLUBWINNER
A „HOBBY” , FAJTANÉLKÜLI és DESIGNER kategóriákban induló kutyák címeit lásd 4.5.
6. pont
Az MKSZ és OTK CHAMPIONÁTUSOK KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI NEM
VÁLTOZTAK !
III. KIÁLLÍTÁS BESOROLÁS RÉSZLETESEN
1) HAGYOMÁNYOS
Ide olyan kutyafajták egyedei nevezhetők, melyeknek az FCI rövidítésű nemzetközi civil
kinológiai szervezet által elismert törzskönyve van és nem tartozik a KÜLÖNLEGES fajták
csoportjába .
Ezen csoportban az OTK CLUBWINNER címet az MKSZ keretén belül az OTK által gondozott
alábbi kutyafajták kaphatják meg nemenként. A címért az alábbi osztályok győztesei indulhatnak.
BÉBI ,
KÖLYÖK ,
YOUNGER ( 9-12 hónap ),
YOUNG (12-18 hónap ) ,
FELNŐTT ( versenyez érte az INTERMEDIER NYÍLT ,GYŐZTES MUNKA osztály
győztese ) ,
VETERÁN
(A csoportbeosztás azonos az eddig ismert I-X. Fajtacsoportokkal
1. csoport :Juhász és pásztorkutyák hegyi típusú : Bearded Collie, Border Collie,Collie (hosszú és
rövidszőrű) , Sheltie. francia pásztorkutyák -kivéve B csoport -. , belga juhászkutyák, Svájci fehér
juhász, Német juhászkutya, Miniature American Shepherd
2 csoport: Pinscherek, schnauzerek – molosszerek – svájci hegyi- és pásztorkutyák svájci hegyi- és
pásztorkutyák Schnauzer és Pincher, Dobermann , Berni Pásztorkutya, Orosz Fekete Terrier,
Rottweiler, Boxer, Piréneusi hegyikutya,
3 csoport: Terrierek
4 csoport : Tacskók

5 csoport : Spitzek , Északi szánhúzó kutyák,Északi vadászkutyák, Északi őrző- és terelőkutyák,
ősi típusú kutyák .
8 csoport Retrieverek, hajtókutyák, vízi vadászkutyák közül
Golden és Labrador retriever
10 csoport : Agarak valamennyi agár
2.EXTRA .
Ide olyan fajták egyedei nevezhetők, melyeknek BÁRMELY kinológiai szervezet által elismert
törzskönyvük van, kivéve a KÜLÜNLEGES csoportba tartozó kutyafajták.
Az 1. pontban leírt „HAGYOMÁNYOS” csoportba sorolt azaz az FCI törzskönyves kutyák
nevezhetők ebbe a csoportba is, azaz egy napon akár két rendezvényen is elérhet címeket.
Elbírálás, címek, minősítések OTK CLUBWINNER” címért indulás feltételei azonosak az 1. pont
HAGYOMÁNYOS csoportban leírtakkal.
IDE IVAROS PÉLDÁNYOK NEVEZHETŐK, DE EBBEN A CSOPORTBAN IS VAN HOBBY
KATEGÓRIA !
3. KÜLÖNLEGES (korábbi neve FCI ÁLTAL EL NEM ISMER fajták )
Ide olyan ebfajták , illetve SZŐR , SZÍN, MÉRET stb. változatok nevezhetők , melyeket korábban
„FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT ” fajtaként nevesítettünk. Azonban más nemzetközi kinológiai
szervezetek elismerik és törzskönyvezik ezen ebfajtákat , tehát a továbbiakban mi sem használjuk
ezt a kifejezést, de a hagyományainknak megfelelően ezen fajtáknak külön rendezvényt tartunk.
IDE IVAROS PÉLDÁNYOK NEVEZHETŐK, DE EBBEN A CSOPORTBAN IS VAN HOBBY
KATEGÓRIA !
Ebben a csoportban minden ebfajta megkapja az OTK CLUBWINNER címet az 1. pontban
felsorolt rendszerben , miután az MKSZ-en belül ezen fajtákat, változatokat az OTK gondozza és
törzskönyvezi.
Elbírálás, címek, minősítések azonosak az 1. HAGYOMÁNYOS csoportban leírtakkal.
Ide tartoznak különösen:
USZKÁR Harlequin (foltos) és Party (rajzos) és a merlén kívül bármely más többszínű verzió,
(Ezekből kihasadt egyszínűek/hordozók is ebben a kategóriában indulhatnak )
A COLOURFULL YORKSHIRE TERRIER színvariánsok közül ÖNÁLLÓ FAJTAKÉNT az
alábbiak indulhatnak:
BIEWER YORKSHIRE TERRIER
BLUE DIAMOND BIEWER YORKSHIRE TERRIER
BIRO YORKSHIRE TERRIER

GOLDDUST YORKSHIRE TERRIER
CHOCOLATE YORKSHIRE TERRIER
ÓCEAN PEARL YORKSHIRE TERRIER
ADDA YORKSHIRE TERRIER
BLUE MERLE YORKSHIRE TERRIER
CHOCO MERLE YORKSHIRE TERRIER
SABLE MERLE YORKSHIRE TERRIER
MERLE YORKSHIRE TERRIER : minden egyéb "merle" színverzió , melyet bármely szervezet
"merle" variációként törzskönyvez.
BLUE/BLACK & TAN or BLACK WITHOUT TAN azaz fekete YORKSHIRE TERRIER (egyéb
színt hordozó)
WHITE YORKSHIRE TERRIER
FRANCIA BULLDOG minden olyan színváltozat amit FCI nevű szervezet nem , de más kinológiai
szervezet elismert és törzskönyvezett )
AMERIKAI BULLDOG g (Bully és Standard változat)
AMERIKAI PITBULL terrier
WORKING PIT BULLDOG
KELET EURÓPAI JUHÁSZKUTYA
BOERBOEL
Amerikai Meztelen terrier
Catahoula leopard dog
Német juhászkutya liver-colored hosszúszőrű
Német juhászkutya liver-colored rövidszőrű
Boxer (fehér)
Pomeranian (MERLE és egyéb olyan színek amit az FCI nem, de más szervezet elismert és
törzskönyvezett )
Miniature Australian Shepherd ,
Toy Australian Shepherd

Orosz Fekete Terrier (el nem ismert színváltozatok)
MINI BOULÉ (OTK által elismert ebfajta )
Continental Bulldog
SINKA
Angol Bulldog el nem ismert színek
Rövid lábú Erdélyi kopó
Hosszú lábú sárga Erdélyi Kopó
Német dog (el nem ismert színek )
Moszkvai Őrkutya
AMERICAN Bully ( minden változat )
Amerikai Exotik Bully
Shorty bull
Bulgarian Shepherd Dog
BANDOG törzskönyvezett példányok, a törzskönyv nélküliek a fajtanélküliek között indulhatnak.
Spaniel Coboly és Csokoládé Coboly (FCI által el nem ismert színváltozatok)
Bolonka Zwetna
Bolonka Franzuska
Alaszkai klee kai (mini husky)
Whippet hosszú szőrű
Yakutian Laika
Ezen fajták esetén bírálat az általánosan, vagy, ha van fajtagondozó akkor a fajtagondozó által
elfogadott standard alapján történik.
Újabb fajták esetén a fajta létét a bakonyig@t-online. hu. e-mail címen kell bejelenteni, azokat az
OTK vizsgálat után nyilvántartásba veszi és ezt követően indulhat az MKSZ rendezvényein.
.
4) HOBBY rendszerű kiállítás
HOBBY kategóriába nevezhetők azok a kutyák , melyek valamely ismert ebfajta fajtajellegének
megfelelnek , de törzskönyv nélküliek , ivartalanítottak , olyan küllemi hibákkal rendelkeznek ami
okán a fenti kategóriákban nem indulhatnak . A törzskönyv nélküli , de hibátlan kutyák , minőségük
alapján „ajánlást” kaphatnak OTK „B” törzskönyvezésre, mely esetben, ha a törzskönyvezés

megtörténik már indulhatnak-ha ivarosak- az EXTRA vagy a KÜLÖNLEGES csoportban.
A hobby osztályban az elbírálás az MKSZ általános szabályai szerint működik.
A hobbi kategóriában kiadható címek:
Fajtánként, nemtől függetlenül a fajta legszebb kölyök kutyája a Legszebb Kölyök Hobbi címet
kapja fajtamegjelöléssel (pl. Legszebb Kölyök Hobbi Dalmata).
Fajtánként, nemtől függetlenül a fajta legszebb fiatal kutyája a Legszebb Fiatal Hobbi címet kapja
fajtamegjelöléssel (pl. Legszebb Fiatal Hobbi Dalmata).
Fajtánként, nemtől függetlenül a fajta legszebb felnőtt kutyája a Legszebb Felnőtt Hobbi címet
kapja fajtamegjelöléssel (pl. Legszebb Felnőtt Hobbi Dalmata).
Fajtánként, nemtől függetlenül a fajta legszebb veterán kutyája a Legszebb Veterán Hobbi címet
kapja fajtamegjelöléssel (pl. Legszebb Veterán Hobbi Dalmata)
OTK kiállításon azon fajták esetében , melynek törzskönyvezett példányai kaphatnak
KLUBWINNER címet, a HOBBY példány is kaphat „HOBBY „ KLUBWINNER címet.
5) FAJTANÉLKÜLI RENDSZERŰ KIÁLLÍTÁS
A fajta nélküli kutyákat általános anatómiai tulajdonságaiknak megfelelő, bírálatban kell részesíteni.
A fajtanélküli kutyák esetében kiadható címek, kicsit eltérőek az MKSZ-től, mert itt van Toy
osztály is
Nemtől függetlenül a 20 cm alatti marmagasságú konkurencia bíró által kiválasztott kutyája a
kiállítás Legszebb Toyméretű Fajtanélküli Kutyája címet kapja (LToyFK).
Nemtől függetlenül a 20-30 cm közötti marmagasságú konkurencia bíró által kiválasztott kutyája a
kiállítás Legszebb Törpeméretű Fajtanél küli Kutyája címet kapja (LTFK).
Nemtől függetlenül a 30 60 cm közötti marmagasságú konkurencia bíró által kiválasztott kutyája a
kiállítás Legszebb Középméretű Fajtanél küli Kutyája címet kapja (LKFK).
Nemtől függetlenül a 60 cm feletti marmagasságú konkurencia bíró által kiválasztott kutyája a
kiállítás Legszebb Nagytestű Fajtanélküli Kutyája címet kapja (LNFK).
Mint tudjuk ezt mindig kicsit szabadon értelmezzük, ha van több kutya is egy osztályban,
igyekszünk nemenként is jutalmazni.
6. DESIGNER kutyák .
Ezek is fajtanélküli kutyák, csak kifejezetten két fajtatiszta kutya párosodásából származnak .
Fajtának semmiképp sem tekinthetők, mert nem több generációs tenyésztés eredményei.
Eddig legismertebb verziók.
Labradoodle: labrador és uszkár keverék.
Puggle: mopsz és beagle keverék.
Maltipoo: a máltai selyemkutya és az uszkár ötvözete.
Pomski Pomeráni husky keresztezés
Elbírálásukkor az általános anatómiai tényezőket, ápoltságot, harmonikus megjelenést vesszük
alapul.
A DESINGER kategóriában kiadható címek:
Legszebb DESIGNER kölyök (pl. Legszebb DESIGNER Kölyök Puggle ).

Legszebb DESIGNER fiatal (pl. Legszebb Fiatal Maltipoo).
Legszebb DESIGNER Felnőtt(pl. Legszebb Felnőtt labradoodle ).
Legszebb DESIGNER Veterán (Pl. Legszebb Veterán Pomsky )
IV
EMLÉKDÍJAK , VERSENYEK , EGYÉB BÍRÁLATOK (tenyészszemle B. tkv. )
Tenyészszemle és „B” törzskönyvre elbírálás jelentkezés alapján
A tenyészszemlére illetve „B” törzskönyvezésre a bakonyig@t-online.hu e-mail címre kell nevezni.
Tenyészszemlét és „B” törzskönyvezést olyan tenyésztő , illetve tulajdonos kérhet, aki nem az FCI
nevű szervezet keretében kíván a kutyával tenyészteni, illetve kiállításra járni.
Feltétel a kutyának chipszámmal azonosíthatónak kell lenni, a jelentkezőnek a tulajdonjogát kutya
útlevéllel, oltási lappal kell igazolnia. A kutyának a fajtára jellemző szűréssel rendelkeznie kell és,
ha olyan fajtáról van szó, ahol a tenyésztéshez teljesítmény is kell, azt is megkell szereznie. (Ehhez
az OTK biztosítja a feltételeket )
A meglévő adatokat a nevezéskor csatolni kell, illetve legkésőbb a kiállításon be kell mutatni.
„B” törzskönyvezni a kutya 8 hónapos korától lehetséges, tenyészzszemle alsó korhatára a fajtára
jellemző szűrések elvégezhetőségének időpontja átlagosan 12 hónap.
A BEST IN SHOW program keretében Szallabekné Pauer Erika emlékére kiadjuk a Legszebben
kozmetikázott kutya címet, kategóriánként.
a) trimmelős fajták (standardszerű)
b) nyírós fajták (standardszerű )
c) fésülős fajták (standardszerű )
d) hobby bármely kozmetikázott akár fajtanélküli kutyák indulhatnak, bármely hobby kozmetikával.
HAAS GÁBOR EMLÉKDÍJ (BIS PROGRAM )
Elsődlegesen a HFGY rottweiler kaphatja meg. (ha nincs nevezve, vagy kiadva a cím)
másodlagosan azon fajták közül választjuk ki, melyeket Haas Gábor bírált .(Komondor, Kuvasz
,Puli, Pumi, Mudi , Berni Pásztorkutya . FCI III. El nem ismert fajták: Colorfull Yorkshire terrier ,
Amerikai Bulldog, American Bully ,
Felajánlás alapján kiadunk egyéb emlékdíjakat is.
V. TERVEZETT BÍRÓI LISTA
I csoport
Jenei Attila : Groenendael, Beauceron ,Bouvier des Flandres, Briard,Laekenois,Malinois,Német
juhászkutya,Svájci fehér juhászkutya, Tervueren
Horváth Imre egyebek
II. csoport
Dr.Pozsonyi Anikó Schnauzer, Pinscher
Tátrai Péter : egyéb
III.csoport
Vasszi Zoltán Bulltípusú terrierek

Horváth József Rövidlábú terrierek
Horváth Imre :Hosszúlábú terrierek
Bodnár Kinga : Toy terrierek
IV. csoport
Horváth Imre
V. csoport
Bodnár Kinga : Pomeráni
Horváth József : egyéb spitzek ,Akita, Hokkaidó, Shiba inu
Tátrai Péter :egyebek
VI.csoport
Tátrai Péter
VII. csoport
Dr.Pozsonyi Anikó
VIII. csoport
Dr. Pozsonyi Anikó
IX csoport
Dr.Pozsonyi Anikó : Francia Bulldog, Uszkár , Pekingi Palotakutya
Bodnár Kinga: Belga griffon, Brüsszeli griffon, Petit Barbancon Bolognese , Coton de tulear ,
Havanese, Máltai selyemkutya ,
Horváth József :egyéb
X. csoport
Jenei Attila
KÜLÖNLEGES FAJTÁK
Harlequin (foltos) és Party (rajzos) Uszkár ( FCI által el nem ismert többszínű) Dr.Pozsonyi Anikó
(Ezekből kihasadt egyszínűek is el nem ismertként indulhatnak )
A COLOURFULL YORKSHIRE TERRIERek Bodnár Kinga
Amerikai Bulldog (Bully és Standard változat) Jenei Attila
Amerikai Bully ( minden változat ) Jenei Attila
Amerikai Exotik Bully Jenei Attila
Shorty bull Jenei Attila
MINI BOULÉ (OTK által elismert ebfajta ) Dr.Pozsonyi Anikó
Amerikai PITBULL terrier Vasszi Zoltán
WORKING Pit Bulldog Vasszi Zoltán
Kelet Európai Juhászkutya Tátrai Péter

Spaniel Coboly és Csokoládé Coboly (FCI által el nem ismert színváltozatok) Dr.Pozsonyi Anikó
Boerboel Jenei Attila
Bolonka Zwetna Horváth József
Bolonka Franzuska Horváth József
Amerikai Meztelen terrier Dr. Pozsonyi Anikó
Catahoula leopard dog Jenei Attila
Német juhászkutya liver-colored hosszúszőrű Tátrai Péter
Német juhászkutya liver-colored rövidszőrű Tátrai Péter
Boxer (fehér) Tátrai Péter
Pomeranian (MERLEés egyéb el nem ismert szín ) Bodnár Kinga
Miniature Australian Shepherd ,Miniature American Shepherd (e két fajta amíg döntés nem születik,
hogy azonos fajtáról van-e szó külön fajtaként indulhat) Dr. Pozsonyi Anikó
Toy Australian Shepherd Dr. Pozsonyi Anikó
Alaszkai klee kai (mini husky) Horváth Imre
Whippet hosszú szőrű Jenei Attila
Yakutian Laika Horváth Imre
Orosz Fekete Terrier (el nem ismert színváltozatok) Dr.Pozsonyi Anikó
Francia bulldog Dr. Pozsonyi Anikó
Angol bulldog el nem ismert színek Dr. Pozsonyi Anikó
Rövid lábú Erdélyi kopó Horváth Imre
Hosszú lábú sárga erdélyi kopó Horváth Imre
Német dog (el nem ismert színek ) TátraiPéter
Moszkvai Őrkutya Horváth Imre
Bulgarian Shepherd Dog Horváth Imre
BANDOG t Vasszi Zoltán
Continental Bulldog Vasszi Zoltán
SINKA Horváth Imre

Fajta nélküli, Designer fajták : Dr. Pozsonyi Anikó
Vezetőbíró: Dr. Pozsonyi Anikó
Óvási bizottság: Dr. Pozsonyi Anikó, Vasszi Zoltán, Horváth Imre Póttag: Horváth József
A bíróváltozás és körkiosztás változtatás jogát fenntartjuk.
VI
NEVEZÉSI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐK NEVEZÉSI DÍJAK, PÓTDÍJAK-SZANKCIÓK
KEDVEZMÉNYEK
NEVEZÉSI HATÁRIDŐK:
Első nevezési határidő: 2021 augusztus 19.
Második nevezési határidő: szeptember 9
PÓTLAPRA:
A katalógusba kerülő nevezésnek a 2. nevezési határidő napjáig be kell érkeznie. A nevezési
határidő után érkezett nevezések pótlapra kerülnek, pótnevezésnek minősülnek.
NEVEZÉSI DÍJAK:
A nevezési díjat a kiállításra alábbi bankszámlára kérjük befizetni!
OTP Bank 11712004-20234131, számlatulajdonos : Országos Terrier Klub
Our IBAN code is: HU46 1171 2004 2023 4131 0000 0000
Our Swift code is: OTPVHUHB
Kérjük a kiállítókat, hogy a befizetés minden alkalommal a tulajdonos neve alatt történjen, azaz a
„megjegyzés” rovatba a kutya tulajdonosának a nevét írja , ne a kutya nevét, vagy fajtáját, mert
annak alapján nem tudjuk a nevezést beazonosítani. ENNEK ELMULASZTÁSÁBÓL EREDŐ
HÁTRÁNYOKÉRT AZ EGYESÜLET FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!
A számlázási címet a rendezőséggel közölni kell, ha nem közli akkor a számla a nevező lakcímére
kerül kiállításra.
Számlát a nevező e-mailon kap, a számlázz.hu rendszeren keresztül, kivéve aki nem ad e-mail
címet, neki postán küldjük meg.
Nevezési díj: Az MKSZ nem diszkriminál tagság szerint , mindenki azonos nevezési díjat fizet,
függetlenül attól, hogy tag-e valahol.
Azon fajták esetén, ahol OTK CLUBWINNER CÍM NEM KERÜL KIADÁSRA
Első nevezési határidő
Első kutya
4 000,- Ft
többi kutya
3500 Ft.

Veterán, bébi kölyök
2 500,- Ft
Második nevezési határidő
5 000,- Ft
Többi kutya
4 500,- Ft
Veterán, bébi kölyök
5 000,- Ft
Azon fajták esetén ahol OTK CLUBWINNER CÍM KIADÁSRA KERÜL.
Első nevezési határidő
Első kutya
4 500,- Ft
Többi kutya
4500 Ft
Veterán, bébi kölyök
3 500,- Ft
Második nevezési határidő
Első kutya
5 000,- Ft
Többi kutya
5 000,- Ft
Veterán, bébi kölyök
5 000,- Ft
TENYÉSZSZEMLE, „B” törzskönyvezés 4 000,- Ft. (Azonban aki ezen részt vesz, annak OTK
tagnak kell lenni és el kell fogadnia az OTK tenyésztési szabályait )
PÓTDÍJAK, SZANKCIÓK
Pótlapra nevezés a második határidős nevezéshez képest +1500 Ft. függetlenül attól hanyadik
kutya.
Helyszínen fizetés, a külföldi kiállítók kivételével 1000 Ft/kutya
Nem tagok beléphetnek a nevezéssel egy időben.
http://otkweb1.extra.hu/.../otk.../bemutatkozas.html
ÁTSOROLÁS, NEVEZÉS VISSZAVONÁSA, KUTYACSERE 1 500,- Ft /kutya. (kivéve, ha a
rendező írta el a kért nevezést)
Átsorolást kérni, nevezést visszavonni , kutyacserét kérni csak a második nevezési határidő lejárta
napjáig a nap 17 óráig lehetséges.
Az egyesületre a nevezések felvétele, ellenőrzése, a katalógusban vagy a pótlapon feltüntetése
munkával és költséggel jár. Ezért a nevező a kutya benevezésével vállalja a nevezési díj befizetését

is. Amennyiben a nevező a benevezett kutyával nem jelenik meg, a nevezési díjat akkor is köteles
befizetni. Ennek elmaradása esetén addig nem vehet részt MKSZ kiállításon, míg tartozását nem
rendezi.
Különösen méltányolható esetben az egyesület ez alól felmentést adhat.
Nevezési díjat nem térítünk vissza.
KEDVEZMÉNYEK
HOBBY és FAJTANÉLKÜLI és DESIGNER kategóriájú kutyák az I. határidőben az alapdíjhoz (
első kutyához képest ) 25%-os díjkedvezménnyel nevezhetők .Több kutya nevezése esetén minden
kutya után az alapdíj 25%-a fizetendő).(csak első határidőben beérkezett nevezések esetén )
MAGYAR FAJTÁK az I. határidőben 50%-os díjkedvezménnyel nevezhetők (több kutya nevezése
esetén minden kutya után az alapdíj 50%-a fizetendő).(csak első határidőben beérkezett nevezések
esetén )
Több kutya nevezésekor első kutyaként kedvezményes nevezési díjú kutya (veterán, bébi , kölyök ,
magyar fajta, , „HOBBY és FAJTANÉLKÜLI DESIGNER „ , nem jelölhető meg, kivéve, ha
valamennyi kutya kedvezményes kategóriába tartozik.
Egy személy NYOLC KUTYÁNÁL TÖBB nevezése esetén, második határidőben is első nevezési
határidős díjakat számolunk, ez esetben az egyesület jogosult különösen méltányolható esetben
további kedvezményeket is adni.
VII.
NEVEZÉSI CÍM, SEGÍTSÉGKÉRÉS NEVEZÉSHEZ ,TÁJÉKOZTATÓ A
VISSZAIGAZOLÁSRÓL
Nevezési cím: Országos Terrier Klub 1245 Budapest Pf.: 1151
E-mail nevezés: bakonyig@t-online.hu
AMÍG NEM NYÍLIK MEG AZ ONLINE NEVEZÉSI FELÜLET KÉRJÜK A NEVEZÉSEKET A
bakonyig@t-online.hu EMAIL CÍMRE KÜLDENI !
ONLINE NEVEZÉSI FELÜLETÜNK https://terrierklub.hu/
A nevezés mellékleteit online nevezés esetén is a bakonyig@t-online.hu e-mail címre kell
megküldeni.
Az Online nevezési rendszerre regisztrálók eseményeinkről hírlevelet kapnak. Maga a regisztrálás
nevezési kötelezettséggel nem jár.
HONLAPUNK: http://www.otkweb1.extra.hu/
Érdeklődés és nevezéshez segítségkérés: bakonyig@t-online.hu
+36 (30) 949-7280, +36 (30) 696-6795
Papír alapú, vagy e-mail nevezéshez bármilyen nevezési lap megfelel, de kérjük feltüntetni a telefon
és az e-mail elérhetőségeket.
Minden nevezés mellé kérjük a bakonyig@t-online.hu nevezési címre megküldeni : a
származási lap másolatát, a munka és champion bizonyítvány másolatát, tagsági igazolvány
másolatát , befizetési igazolás másolatát.

Kérjük a nevezési lapokat olvashatóan , ha lehet gépelve kitölteni. Sok segítséget jelent, ha a nevező
az adatokat kiemelhető formátumú nevezési lapon küldi, tehát nem pdf-ben.
NEVEZÉSI VISSZAIGAZOLÁST mindenkinek küldünk, aki e-mail címét megadja annak e-mail
útján. Ez tartalmazni fogja az érkezés időpontját és a bírálatok kezdetének időpontját is.
VIII. ÉRKEZÉS A KIÁLLÍTÁSRA , KIÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK
Érkezés reggel 8-9 között . Már a sorban álláskor is maszkot kell viselni és tartani a másfél méteres
védőtávolságot. Belépéskor a kutyák oltási bizonyítványát, az állatorvosnak be kell mutatni. Aki
olyan visszaigazolást kap, mely szerint a nevezési díja nem érkezett be annak a befizetési bizonylat
eredeti példányát az irodában be kell mutatni.
Akik a rendezvényen „B” törzskönyvezésre, illetve tenyészszemlére érkeznek, reggel jelentkezniük
kell a helyszínen megadott személynél chipleolvasásra.
Az ekkor kapott kártyát, a bírónak a ringben át kell adni.
Amennyiben szűrési eredmények vannak azt a chip vizsgálatot végzőnek fénymásolatban át kell
adni.
A rendezvényről kép és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen
követeléssel nem élhet a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával
szemben.
A RINGTŐL KÉT MÉTERES KÖRÖN BELÜL SÁTOR NEM ÁLLÍTHATÓ FEL !
A rendezvény látogatója köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.
A rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja .
A kutyák jóléte és egészsége elsődleges fontosságú szempont kell, hogy legyen minden
kutyakiállításon.
A kiállítók a rendezvényen felelősséget vállalnak a kutyá(i)k jólétéért. Tilos kitenni a kutyát olyan
helyzetnek, amely káros lehet az egészségére és jólétére, mint pl. szélsőségesen meleg vagy hideg
időben az autóban hagyni és/vagy (más módon) kegyetlenül bánni velük. Ennek a szabálynak
megszegése maga után vonhatja az aktuális és jövőbeli kiállításokról történő kizárást.
A rendezvényszervező fenntartja az esetleges időpont, vagy helyszínváltozás jogát.
Kérjük kerüljék a szemetelést, mindenki takarítson össze maga után a kiállításról távozást
megelőzően.
Autóval a kiállítás területére csak engedéllyel lehet belépni, kérjük mindenki szabályosan parkoljon,
ne hagyjon értéket az autójába.
A kiállítás míg a járványveszély fennáll nem nyilvános. A nevezőkön és a szükséges segítőiken túl
mindenki más a rendező hozzájárulásával léphet a területre. Ezzel együtt is mindenki vigyázzon a
kutyájára és értékeire.
A szülők kiemelten ügyeljenek gyerekeikre-ha lehet a járvány alatt csak indokolt esetben jöjjön
gyermek a kiállításra-, a gyerekek ne nyúljanak más kutyájához a tulajdonos engedélye nélkül.
A BIS körben tartsák a másfél méteres távolságot a kutyák között.
A Gyermek kutyapár versenyben a szülő vagy nagyobb gyerek bekísérheti az 5 éves kornál kisebb
gyermekét . (A járvány alatt csak egy háztartásban élő gyerekek vezethetnek fel közösen kutyát .)
Kettős felvezetés tilos, kérjük mellőzzék az olyan viselkedést ami a másik versenyző kutyát zavarja.
Kérjük mindenki figyeljen mikor kerül sorra és segítsék a kezdő kiállítókat.
BIS körben a bevonuláskor kell jelezni az elbírálást végző bírónál , ha bárki tévesen megy be egy
egy csoportba. Kiadott cím ellen utólag reklamálni nem lehet.
A kutyák által okozott, minden néven nevezendő kárért a tulajdonos tartozik felelősséggel.
A kutyakiállítás a Miniszterelnökség Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárának TKF-

1/1093/3/2021 számú tájékoztató levele alapján a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C pontja szerinti
„egyéb” rendezvénynek minősül.
6/C. § (2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül
– a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt
vehet,
(4) Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a
rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg,
azzal, hogy
(7) A (2)–(4) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a
rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.
Az MKSZ és tagegyesületeinek rendezvényei minden körülmények között nyílt színen zajlanak ,
több évtizedes tapasztalat alapján a nevezők száma az 500 főt nem haladja meg, tehát eddig a
létszámig MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK , akik tudomásul veszik, hogy a
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET BE KELL tartani .)
A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény
helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi.
Az 500 fő korlátozás a személyekre vonatkozik nem a nevezett kutyák számára , ezért aki több
kutyát nevez, kérjük jelezze, hány kísérő, segítő személyt hoz magával.
ÓVÁS
Óvni csak alaki hibák miatt lehet, bírálat eredménye ellen óvásnak nincs helye. Óvási díj a nevezési
díj kétszerese , eredményes óvás esetén a díj visszajár.
Kiállításon másokat zavaró viselkedés , botrányokozás a kiállításról kivezetéssel, további
kiállításról kizárással jár !
IX AJÁNLOTT FACEBOOK OLDALAK :
https://www.facebook.com/groups/576954906041765/
MAGYAR KUTYÁSOK SZÖVETSÉGE | kutyakiállítások, tenyészszemlék, rendezvények
https://www.facebook.com/groups/441548342593972/
MKSZ-OTK
https://www.facebook.com/groups/695867140568067/
FAJTABEMUTATÓ
https://www.facebook.com/MKSZ1987/
MAGYAR KUTYÁSOK SZÖVETSÉGE
X . ADATKEZELÉS
KIÁLLÍTÁSI,TENYÉSZSZEMLE egyéb bírálat adatainak kezelése:
Kezelt adatok: A kutya tulajdonosának neve,lakcíme, postacíme, e-mail címe, telefonszáma, az
online nevezési felületen a felhasználónév.
Ezen adatokat akkortól tartja nyilván és kezeli mikortól a jelentkező nevezését írásban közli és a
fenti adatokat azon feltünteti, illetve mellékeli.
Ezen adatokat az egyesület online felületen tartja nyilván , azok nem nyilvánosak,azokhoz csak
jelszóval rendelkező három tagú bíróságnak bejelentett Elnökség , valamint a klub informatikusa fér
hozzá.
Aki saját maga regisztrál, saját adatait maga kezeli, az online felületen, illetve azt kérelmére a
feljogosítottak kezelhetik.
Az adatkezelés célja a nevezési adatok felvétele,a nevezővel való kapcsolattartás abból a célból,
hogy a nevező a kiállításon, tenyésszemlén egyéb elbíráláson részt vehessen és az egyesület
számára a kutya tulajdonosa, azonosítható legyen.

A nevezőnek jogában áll az egyesület online nevezési rendszerébe felregisztrálni, ez esetben
hírlevelet kap lényeges eseményekről. A hírlevéltől lehetősége van lejelentkezni, regisztrációját
bármikor törölheti.
Az egyesület a személyes adatok közül csak a tenyésztő és tulajdonos nevét jeleníti meg kiállítási
katalógusban, bírálati lapon BIS listán , vagy egyéb a kiállítással kapcsolatos nyilvános listán.
A nevezési lap kitöltésével a nevező egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok feldolgozásához.
Kiskorú nevező esetében a belépéshez , így a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18
éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges.
Az egyesület a nevező kérelmére saját az egyesület által nyilvántartott adatait bármikor a
rendelkezésére bocsátja , a nevező ezen adatokat megadhatja más egyesületek, vállalatok részére is .
Az egyesület tájékoztatja a tagokat az adatsértés lehetőségéről, amennyiben rájuk nézve fennáll
annak komoly veszélye.
Aki e-mail címet adott és nem szeretné, ha további értesítéseket, vagy hírlevelet kapna, az
feltétlenül jelezze, hogy e-mail címe semmilyen nyilvántartásba nem vehető fel.
Jó szórakozást és sikeres versenyzést kívánunk: OTK vezetőség
Minden jog fenntartva © Országos Terrier Klub

