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A Magyar Kutyások SZövetsége 

KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. A Magyar Kutyások Szövetsége saját hatáskörében CAC, CAC-DERBY, továbbá CHAMPION 
kiállításokat, tagszervezetei Klubgyőztes és CAC (külön-külön, vagy összevontan), valamint 
Évgyőztes címeket adó kutyakiállításokat rendezhetnek. Az MKSZ és tagegyesületeinek 
kiállításán fajta nélküli kutyák, FCI által el nem ismert kutyafajták, illetve fajtavariánsok, hobbi 
kategóriájú

2
 és fajtanélküli kutyák is felvezethetők.  

I.2. Tagszervezet akkor rendezhet CAC kutyakiállítást, ha a cím kiadásának jogát az MKSZ 
közgyűlés által megállapított díjért és feltételek szerint megváltja a szövetségtől.  

I.3. A tagszervezetek a következő évi kiállítási tervezeteiket kötelesek tárgyév augusztus 31-ig 
megküldeni az MKSZ elnökének, aki elfogadja az időpontokat, illetve időpont ütközések esetén 
egyeztetéseket folytat.  

I.4. Azonos napon két MKSZ, vagy tagegyesület által rendezett kiállítására (az azonos szervező 
által bonyolított CAC és Klubkiállítások kivételével) nem kerülhet sor. Időpont ütközés esetén az 
MKSZ előnyt élvez tagszervezetével szemben. A kiállítási igényeket az MKSZ elnökéhez történt 
beérkezés sorrendje szerint kell elbírálni, továbbá aki egy évben több kiállítást rendez, 
alkalmazkodik azon tagszervezetek időpontjaihoz, melyek kevesebbet szerveznek.  

I.5. A végleges kiállítási naptárat az MKSZ küldöttközgyűlése hagyja jóvá. Elfogadott 
rendezvényidőponton módosítani az MKSZ elnökének előzetes engedélyével lehet, 
amennyiben az nem ütközik más, már elfogadott szövetségi, vagy tagegyesületi rendezvény 
időpontjával.  

II. A KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL 

II.1. Az MKSZ és tagszervezetei kiállításain FCI által elismert kutyafajták kizárólag FCI által elismert 
származási lappal vehetnek részt. Az FCI által el nem ismert fajták csak olyan szervezet által 
kiállított származási lappal vehetnek részt, amely szervezettel való kapcsolattartást az FCI 
kifejezett rendelkezéssel nem tiltja.  

II.2. A kiállítás területére történő belépéskor a kutya állatorvosi oltási igazolványában ellenőrizni kell, 
hogy rendelkezik-e érvényes veszettség elleni oltással. E rendelkezést attól függetlenül 
alkalmazni kell, hogy a beléptetni kívánt kutyát nevezték-e a kiállításra. Ha a kutya nem 
rendelkezik érvényes oltást tanúsító igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg 
kell tagadni. Fertőző betegség tüneteit mutató kutya belépését állatorvos javaslata alapján a 
rendező szerv megtagadhatja. 

II.3. Harapós kutya szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a 
szájkosarat csak a bírói körben, a bíró utasítására szabad levenni. Az olyan kutya, amely 
szájkosár nélkül nem vezethető fel biztonságosan, a körben nem bírálható el.
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II.4. A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős. A kiállító 
köteles a kutyája által okozott szennyezést (az ürüléket is beleértve) föltakarítani és a 
szemétlerakó helyre vinni.
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II.5. A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A 
kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával 
kell elhelyezni.  

II.6. A kiállítás területén kutyát árulni TILOS, az ilyen tevékenységet folytató személyt fel kell 
szólítani a rendezvény területének elhagyására. 
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III. NEVEZÉSI FELTÉTELEK  

A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig jogosult a kutyát kiállításra benevezni. A kor szerinti 
kiállítási osztályba sorolásnál a kutyának a kiállítás előtti napon betöltött életkora az irányadó. A 
munka- és champion osztályba sorolásnál a kutyának a nevezés időpontjáig kell teljesítenie az előírt 
feltételeket.  
Az FCI által el nem ismert fajtákat és fajtaváltozatokat, a hobbi kategóriájú, valamint a fajtanélküli 
kutyákat a katalógusban az FCI csoportbeosztást követően külön fejezetben „FCI által el nem ismert 
fajták”, „FCI által el nem ismert fajtaváltozatok”, Hobbi kategória”, illetve „Fajtanélküli kutyák” címszó 
alatt kell szerepeltetni. 
A kutya tulajdonosa a nevezés beküldésével elfogadja, hogy adatait az MKSZ, annak tagszervezetei, 
illetve megbízottjuk tárolja. Az adatok megadásával a tulajdonos elfogadja, hogy a közölt 
elérhetőségekre az MKSZ, klubjai, ill. Médiapartnereik tájékoztatást küldhetnek rendezvényeikről, 
egyéb kinológiai tárgyú információkról, kedvezményekről. A tárolt adatok törlését tulajdonos a 
rendezvényt követően ott kérheti, ahol azokat megadta.
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III.1. Nevezési határidők 

I. nevezési határidő: a kiállítás napját megelőző 30. nap. 
II. nevezési határidő: a kiállítás napját megelőző 10. nap. 
Csak a kiírt határidőig beérkező nevezések fogadhatók el! Az MKSZ és tagegyesületei által rendezett 
kiállításokon helyszíni nevezésre nincs mód. 

III.2. A nevezéshez minden esetben csatolni kell: 
a) a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot, 
b) a származási lap mindkét oldalának másolatát, 
c) a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény másolat, 

vagy átutalás visszaigazolása), a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően 
előírt munkavizsga letételét igazoló az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát, 

d) champion osztályba történő nevezéshez előírt igazolás valamelyik ország nemzeti champion 
bizonyítványának másolata, vagy nemzetközi szépség champion bizonyítványának 
másolata, 

e) A kiállításra csak egyedileg azonosítható kutyát lehet benevezni (tetoválás, mikrochip, 
orrtükör lenyomat), melyet a beléptetés során a rendező szervezet, a bírálat alkalmával a 
bíró jogosult ellenőrizni, illetve ellenőriztetni. 

III.3. A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal: 

a) a szövetség, vagy a tagegyesület által meghirdetett nevezési díj időben történő befizetésére, 
amely semmilyen esetben sem téríthető vissza. 

b) a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a kiállítás 
befejezése előtt a kutya csak kivételes esetben, a rendező engedélyével vihető ki. 

c) a nevezési lapon közölt adatok helytállóságáért, egyúttal hozzájárul azok kiállítási 
katalógusban történő szerepeltetéséhez. 

d) hogy az MKSZ Kiállítási Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja. 

III.4. A nevezések során alkalmazandó szabályok  

a) A kiállítás rendezője az I. nevezési határidőben elfogadott nevezéseket minden esetben 
köteles visszaigazolni. 

b) A nevezés a következő esetekben utasítható vissza a rendező szervezet részéről: 
 a tulajdonos felszólításra sem pótolja a hiányzó dokumentumokat, illetve befizetést, 
 súlyos vagy megismételt sportszerűtlen magatartást tanúsító tulajdonos esetén. 

c) A kiállítás szervezője KÖTELES visszautasítani azt a nevezést, melynél a kutya 
tulajdonosának az MKSZ, vagy tagegyesületével szemben bármely előző rendezvényéről 
származó, meg nem fizetett tartozása áll fenn. 

d) A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevezheti a kiállításra. 
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f) Nem nevezhetők és nem bírálhatók a kiállításokon az egy- vagy kétoldali rejtett 
heréjűségben, vagy heresorvadásban szenvedő (kivéve a hobbi és fajta nélküli kutyákat), a 
beteg, vagy nyomorék kutyák, továbbá a láthatóan vemhes, illetve szoptatós szukák. 

g) A határidőig (hiánytalan anyagokkal) és időben megfizetett nevezési díjjal benevezett 
kutyákat – vis major esetét kivéve – a kiállítás katalógusában szerepeltetni kell. 

h) A nevezési díj helyszínen történő megfizetése a meghirdetett felár ellenében lehetséges. A 
helyszíni fizetés biztosításának jogáról a rendező szervezet dönt, amelyet a nevezési 
felhívásában közzé kell tennie. Ennek díjtétele egységesen: 1000 Ft/ kutya.
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i) Több kutya, vagy kutyafajta nevezésekor a kedvezménnyel nevezett kutya (pl. életkor, 
magyarfajta, hobbi) nem vehető figyelembe első kutyaként.” Amennyiben a tulajdonos által 
benevezett minden kutya jogosult valamilyen kedvezményes díjszabásra, a kedvezményt az 
összes nevezés esetében a nevezési határidőre meghatározott, első kutya után fizetendő 
kedvezmény nélküli alapdíj alapján kell kiszámolni.
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IV. A KIÁLLÍTÁS 

IV.1. A részvétel általános feltételei  

a) A kiállításon csak a katalógusban szereplő kutya vezethető fel és bírálható el. Kivételt képez 
e szabály alól, ha a kutya összes előírt nevezési dokumentációja határidőben a nevezési díj 
teljes összegével együtt beküldésre került a rendező szervezethez, melynek hitelt érdemlő 
bizonyítása a kiállító feladata.
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b) A körbe belépő kutyának (vagy felvezetőjének) jól láthatóan viselt startszámmal kell 
rendelkeznie, melyet a bírálat előtt a bírálati lappal egyeztetni kell. Startszám hiányában a 
kutya nem bírálható el. 

c) A kiállító felelős azért, hogy benevezett kutyája időben megjelenjen a bírói körben. 
Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után (tehát nem a bírálatok 
közben!) kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyáját, de kitűnő minősítés esetén sem tarthat 
igényt a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését 
követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe. 

d) A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és 
felvezetőiken kívül csak a körbe beosztott bíró, az írnok, a ringtitkár, szükség esetén a 
tolmács, illetve a vezetőbíró tartózkodhat. Fenti személyeken kívül kizárólag az MKSZ 
elnöke, és a Bírói Testület elnöke, továbbá a kiállítás vezetőbírójának engedélyével 
rendelkező személyek (pl. bírójelölt tartózkodhat), de mindegyiküknek kiemelt figyelmet kell 
fordítania arra, hogy a bírálatba nem avatkozhat be. 

e) Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat megérinteni, nem kaphatnak 
minősítést. Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható és az okot 
meg kell jelölni. 

f) A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését megjegyzés is minősítés nélkül elfogadni. A 
bíró működésére mások által is hallhatóan tett negatív megjegyzés sportszerűtlen 
magatartásnak minősül. 

g) Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, ki kell utasítani a kiállítás 
területéről, melyről a rendező szervezetnek jegyzőkönyvet kell felvennie. Amennyiben a 
személy az MKSZ valamely tagegyesületének tagja a jegyzőkönyv egy példányának 
kézhezvételét követően az érintett klub, fegyelmi eljárást indíthat tagja ellen. 

h) Amennyiben valaki rendezői minőségben nyilvánít negatív véleményt a bíró működéséről, 
ennek tényét a vezetőbírónak kell rögzítenie és történtekről az MKSZ, valamint a Bírói 
Testület elnökét 3 napon belül értesítenie. Ilyen esetekben az MKSZ elnöke fegyelmi eljárás 
lefolytatásra kötelezheti a rendező szervezetet. 

i) A kiállító a kiállítás területén az elért eredményt a kutya származási lapjára, vagy 
teljesítmény füzetébe bevezettetheti. 

j) Nem bírálhatók a kiállításokon az egy- vagy kétoldali rejtett heréjűségben, vagy 
heresorvadásban szenvedő (kivéve a hobbi és fajta nélküli kutyákat), a beteg, vagy 
nyomorék kutyák, továbbá a láthatóan vemhes, illetve szoptatós szukák. 

k) Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya eredeti származási 
lapját (a bírói körbe a bírálat előtt és alatt nem vihető be) és amennyiben a kiállító az MKSZ 
valamely tagegyesületének vagy szerződött partnerének tagja, tagsági kártyáját. 
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IV.2. ÁTSOROLÁS  

a) Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolja 
a nevezéshez szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet 
jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba besorolni. A kiállító a besorolás 
megváltoztatását a kiállítás helyszínén már az igazolások bemutatása mellett sem kérheti.  

b) Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot 
ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba 
átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő 
mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel – 
osztályban kell elbírálni. Egyéb esetben az átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel 
kell tüntetni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó. Ilyen esetekben 
átsorolási joga a vezető bírónak van. 

IV.3. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK  

a) BÉBI osztály: 3-6 hónapos korig. A bírálati lapon leírást kapnak. A kutyák fehér szalagot 
kapnak. Több kutya esetében a bíró (szükség esetén a két nem képviselőjét összevetve) 
kiválasztja, hogy melyik kutya képviselje a fajtát a Best in Show programban. A delegálást a 
bírálati lapon minden esetben jelölni kell.  

b) KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leírást kapnak és több 
kutya esetén a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak, 
ígéretes és nagyon ígéretes differenciálás lehetőségével, de a bírónak lehetősége van arra, 
hogy csak leíró bírálatot adjon. Több nagyon ígéretes kutya esetében a bíró (szükség esetén 
a két nem képviselőjét összevetve) kiválasztja, hogy melyik kutya képviselje a fajtát a Best in 
Show programban. A delegálást a bírálati lapon minden esetben jelölni kell.  

c) FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést 
kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A 
kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, melyhez kék-
fehér szalag, vagy kokárda jár.  

d) NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig. Nevezhető minden 15 hónapot betöltött, de a 24 
hónapos kort meg nem haladó kutya tekintet nélkül addigi minősítéseire és címeire. Ebben 
az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró 
sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC 
címet, egy nemzeti színű szalaggal, és egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya 
megkaphatja Res. CAC címet (kártyával).  

e) NYÍLT osztály: Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi 
minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több 
kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. 
minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal, és egy kártyával. 
A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet (kártyával). 

f) MUNKA osztály: Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a 
fajtára kötelezően előírt, érvényes munkavizsgával. Ez az osztály csak azoknál a fajtáknál 
lehetséges, amelyeknél az FCI a nemzetközi szépség-championátushoz megköveteli a 
munkavizsga teljesítését, illetve az FCI által el nem ismert fajtáknál a fajtagondozó klub 
állásfoglalása alapján. Munka osztályban való induláshoz a nevezési határidőig kell 
megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban a kutyák leírást és 
minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. 
besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű 
szalaggal, és egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet 
(kártyával). 

g) GYŐZTES (CHAMPION) osztály: Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési 
határidőig megszerezte a felnőtt nemzeti (MKSZ és/vagy MEOE és/vagy külföldi FCI) 
championátust, vagy nemzetközi szépség-championátust (ICH). Ebben az osztályban a 
kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez 
kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy 
nemzeti színű szalaggal, és egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. 
CAC címet (kártyával). 
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h) VETERÁN (vagy ÉRETT) osztály: Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte a 7. 
életévét, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást 
és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. 
besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű 
szalaggal, és egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet 
(kártyával).  

i) FCI által el nem ismert fajták és fajtaváltozatok az előzőekkel megegyező módon, de az 
elismert fajtáktól elkülönítve kerülnek besorolásra, és elbírálásra. 

j) Az MKSZ és tagszervezetei által rendezett CAC jogú kiállításokon minden kutya csak egy 
osztályba nevezhető. 

A tagegyesületnek joguk van az előzőektől eltérő rendszerű kiállításokat rendezni, azonban azokon a 
klubrendezvényeken, melyeken az előzőektől eltérő besorolási rendszert alkalmaznak MKSZ 
Championátusokba beszámítható cím nem igényelhető és nem adható ki. 

IV.4. A FAJTANÉLKÜLI ÉS HOBBI KATEGÓRIA SPECIÁLIS BESOROLÁSI SZABÁLYAI  

a) A fajtanélküli kutyák besorolási szabályai  

Mivel a fajtanélküli kutyák esetében nem igazolható egyértelműen a születés dátuma, valamint sok 
esetben már kölyökkorban ivartalanításra kerülnek ezért objektív besorolásukra méret alapján van 
lehetőség. Ennek megfelelően fajtanélküli kutyák a következő osztályokba nevezhetők:  

 Törpeméretű kutyák (nemtől függetlenül 30 cm marmagasságig)  
 Középméretű kutyák (30-tól 60 cm marmagasságig)  
 Nagytestű kutyák (60 cm marmagasság felett) 
 

b) A hobbi kategóriába nevezett kutyák besorolási szabályai 

A hobbi kategóriába származási lapra való tekintet nélkül a valamilyen kizáró hibát mutató, vagy 
ivartalanított kutyák nevezhetők fajták szerint. A tulajdonos által hobbi kategóriába nevezett kutyák – 
fajtájuknak megfelelően – a következő osztályokba sorolhatók be:  

 Kölyök kutyák (9 hónapos korig)  
 Fiatal kutyák (9 és 18 hónapos kor között)  
 Felnőtt kutyák (18 hónapos kort betöltött kutyák)  
 Veterán kutyák (7 éves kort betöltött kutyák) 

IV.5. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK 

a) Az egyes osztályokban elérhető minősítések: 

 Kitűnő (kék szalag): annak a kutyának adható, amely a fajta sztenderdhez nagyon közel 
áll, kitűnően mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással 
rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van.  

 Nagyon jó (piros szalag): minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát 
markánsan képviseli, arányai kiegyensúlyozottak jól mutatja magát, tehát fajtájának típusos 
példánya, legfeljebb kisebb küllemi hibákkal rendelkezik.

1
 

 Jó (sárga szalag): minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, 
de vannak látható hibái. 

 Megfelelő (zöld szalag): minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé 
megfelel, jelentős, látható hibái vannak, vagy rossz fizikai állapotban van. 

 Kizárva (bírálati lap): amely kutya a standardnak nem megfelelő típust hordozza, nem a 
standardnak megfelelően viselkedik, agresszív, megtámadja bírót, vagy here hibás, ill. 
komoly foghibával vagy álkapocs rendellenességgel rendelkezik, amely szín- és/vagy 
szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán. Ezt a minősítést még az a kutya kaphatja, 
amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik. 

 Nem bírálható (bírálati lap): azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül 
egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra 
ugrál vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, 
vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. A fogazatot nem lehet ellenőrizni, vagy a 
testfelépítést, a szőrtakarót, a farok tartást nem lehet szemrevételezni, illetve a heréket 
nem engedi megtapintani. Ezt kell alkalmazni akkor is, amennyiben a felvezetett kutyán 
orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak (pl. szemhéj, fül, farok korrekciója), 
amelyek az eredeti forma sztenderddel ellentétes megváltoztatására, vagy a bíró 
megtévesztésére irányulhatnak, és ezt a bíró észleli. 

A kizárt, illetve a nem bírálható kutyák esetében a bírálati lapon a "minősítés nélküli" bírálatot a 
bírónak meg kell indokolnia.  
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b) A fajtanélküli és hobbi kategóriában elérhető címek  

 
A fajta nélküli kutyákat általános anatómiai tulajdonságaiknak megfelelő, a hobbi kategóriába nevezett 
kutyákat az adott fajtaleíráshoz viszonyított leíró bírálatban kell részesíteni, de minősítést nem 
kaphatnak.  

A fajtanélküli kutyák esetében kiadható címek:  
 Nemtől függetlenül a 30 cm alatti marmagasságú konkurencia bíró által kiválasztott kutyája a 

kiállítás Legszebb Törpeméretű Fajtanélküli Kutyája címet kapja (LTFK). 
 Nemtől függetlenül a 30-60 cm közötti marmagasságú konkurencia bíró által kiválasztott kutyája 

a kiállítás Legszebb Középméretű Fajtanélküli 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). 
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).
2
 

 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). 

c) Hungária Fajtagyőztes (HFGY) cím kiadásának feltételei 
 
A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi adott (FCI által elismert és el nem ismert) fajtához 
tartozó osztálygyőztes kutya konkurál a címért, nemre való tekintet nélkül. A Fajtagyőztes cím 
kiadásáról lekéső konkurens nem kérheti a cím újbóli kiadását. A HFGY cím kiadása nem kötelező. A 
Fajtagyőztes cím mellé kártya, valamint – lehetőség szerint – aranyszínű zsinór, érme, kokárda jár. A 
rendező szervezet ettől eltérhet, azonban díjazás minőségének arányban kell állnia a cím rangjával és 
egyértelműen utalnia kell a cím tartalmára. A kiadott HFGY címet a bírálati lapra fel kell vezetni. 
Hobbi és fajtanélküli kategóriában HFGY cím nem adható ki. 
A hobbi kategóriába nevezett kutyák között a bíró a fajtánként kiadhatja a Legszebb Hobbi címet 
(fajtamegjelöléssel – pl. Legszebb Hobbi Dalmata), melyet a bírálati lapra fel kell vezetni. 
A fajtanélküli kategóriában a BIS programon belül speciális cím adható ki. 
 

d) A Champion kiállítás speciális szabályai 
 
Az MKSZ évente egy alkalommal champion kiállítást rendezhet, amelyre nevezni az alábbi címek 
birtokában lehet:  
 Valamely ország FCI által elismert junior championátusa (kivéve az FCI által el nem ismert 

fajtáknál)
1
 

 Valamely ország FCI által elismert nemzeti championátusa (kivéve az FCI által el nem ismert 
fajtáknál)

1
 

 FCI nemzetközi szépség-champion (ICH) 
 
Champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként. 
Ezen a kiállításon a kutyák csak kitűnő minősítést kaphatnak (kivéve, ha a bíró nem kívánja kiadni a 
kitűnő minősítést, mely esetben a bírónak döntését a bírálati lapon indokolnia szükséges)

1
 részletes 

bírálati leírásban nem részesülnek. A bíró csak sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja 
az adott év championja címet. A champion kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik 
kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (Ch.HFGY) címet. A Champion Kiállítás BIS kutyája 
megkapja a Championok Championja címet, melyet az évszámmal együtt kell kiadni (pl. Championok 
Championja 2008.). A címhez kártyát kell kiadni, valamint egyedi díjazás adható. 
 

e) A Klubkiállítások speciális szabályai  

 
Minden évben egy alkalommal, az MKSZ Alapszabálya által megjelölt fajtagondozó klub által kiadható 
címek: 
 
 FIATAL KLUBGYŐZTES (FKLGY) cím, melyet a Fiatal osztály kitűnő 1. HPJ címet elért kutyája 

kaphat meg, melyhez minden esetben hozzá kell kapcsolni a kiadás évét (pl. FKLGY 2008). A 
FKLGY címet minden fajta estében nemenként kell kiadni. A címhez kártyát kell kiadni, továbbá 
egyéni díjazás (zsinór, szalag, kokárda, stb.) adható, azonban ezeknek egyértelműen 
megkülönböztethetőnek kell lenniük a CAC kiállítás díjaitól. 
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 KLUBGYŐZTES (KLGY) cím, melyet a Növendék, Nyílt, Munka, Győztes osztály kitűnő 1. CAC 
címet elért kutyáinak összevetése alapján adhat ki a bíró, melyhez minden esetben hozzá kell 
kapcsolni a kiadás évét (pl. KLGY 2008). A KLGY címet minden fajta esetében nemenként kell 
kiadni. A címhez kártyát kell kiadni, továbbá egyéni díjazás (zsinór, szalag, kokárda, stb.) 
adható, azonban ezeknek egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lenniük a CAC kiállítás 
díjaitól. 

 
f) A Derby kiállítás speciális szabályai 

 

Évente egy alkalommal az MKSZ által rendezett CAC-Derby kiállításon odaítélhető cím. A HDGY 
címért fajtánként és nemenként az előző naptári évben született és a kiállítás előtti napig a 9 hónapos 
kort betöltött kutyák közül a fiatal, növendék, nyílt, munka vagy győztes osztályban a legjobb 
rangsorolású kitűnő minősítést kapott kutya konkurál. Amennyiben egy osztályban az 1-től 4-ig 
rangsorolt kutyák között nincs a korbesorolásnak megfelelő kutya, a bíró a helyezetlen kitűnő 
minősítést kapott kutyák közül választhatja ki a HDGY címért tovább konkuráló kutyát.  
A Derby Győztes címhez minden esetben hozzá kell kapcsolni a kiadás évét (pl. HDGY 2008). A 
címhez kártyát kell kiadni, továbbá lila színű zsinór, szalag, vagy kokárda, adható. A Derby Győztes 
címet elért kutyák közül a faját bíráló bírónak ki kell választania a Derby BIS-re javasolt kutyát, a 
delegálást a bírálati lapon rögzíteni kell. 
 

g) További kiállításokon elérhető címek 
 

 Gyermek-kutyapár (I-II-III.): A versenyre 12 évnél fiatalabb gyermekek nevezhetők. A Gyermek-
kutyapár versenyre helyszíni nevezés lehetséges. Kétnapos kiállítás mindkét napján 
megrendezhetők ezek a versenyek.

2
 

 Fiatal felvezetők (I-II-III.): A Fiatal felvezetők versenyére 12 és 18 év közötti fiatalok 
nevezhetnek. Mivel a konkurencia sorolását a kutyák felvezetésének minősége határozza meg, 
ezért bármilyen, a kiállításra nevezett kutya felvezethető. Fiatal felvezetők versenyére helyszíni 
nevezés lehetséges. Kétnapos kiállítás mindkét napján megrendezhetők ezek a versenyek. 
Kétnapos kiállítás mindkét napján megrendezhetők ezek a versenyek.

2
 

 Kutyapárok (I-II.): ahol azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez. A 
csoportok sorolását a felvezetett egyedek homogenitása szabja meg. A Kutyapárok versenyére 
helyszíni nevezés lehetséges. Kétnapos kiállítás mindkét napján megrendezhetők ezek a 
versenyek.

2
 

 Tenyészcsoport (I-II): a csoportok sorolását a felvezetett egyedek homogenitása szabja meg. 
Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő hozzájárulásával 
lehet a csoportot nevezni. Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből 
származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább 
három, de maximum hat azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, 
hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább három kitűnő és egy nagyon jó, vagy 
kölyök I. minősítést kapjanak. A Tenyészcsoportra helyszíni nevezés lehetséges. Kétnapos 
kiállítás mindkét napján megrendezhetők ezek a versenyek.

2
 

 Utódcsoport (I-II.): ahol egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra. 
Nevezési feltétel, hogy az egy szülőtől legalább három, de maximum hat azonos fajtájú 
felvezetett kutya az adott kiállításon legalább három kitűnő és egy nagyon jó, vagy kölyök I. 
minősítést kapjanak. A csoportok sorolását a szuka/kan utódainak szülőhöz, illetve egymáshoz 
viszonyított homogenitása szabja meg. Az Utódcsoportra helyszíni nevezés lehetséges. 
Kétnapos kiállítás mindkét napján megrendezhetők ezek a versenyek.

2
 

 A Kiállítás Legszebb Bébi kutyája (Bébi BIS, I-II-III.): A fajtabírálatok során a Bébi BIS 
programba delegált kutyák közül az első helyezett a Kiállítás Legszebb Bébi Kutyája címet 
kapja (Bébi BIS), míg a második helyezett a „Res. Győztes” (Res. Bébi BIS) címet kapja, a 3. 
helyezett Bébi BIS III. címet kap. Mindhárom eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a 
bírálati lapra. 

 A Kiállítás Legszebb Kölyök kutyája (Kölyök BIS, I-II-III.): A fajtabírálatok során a Kölyök BIS 
programba delegált kutyák közül az első helyezett a Kiállítás Legszebb Kölyök Kutyája címet 
kapja (Köylök BIS), míg a második helyezett a „Res. Győztes” (Res. Kölyök BIS) címet kapja, a 
3. helyezett Kölyök BIS III. címet kap. Mindhárom eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni 
a bírálati lapra. 

 A Kiállítás Legszebb Veterán Kutyája (Veterán BIS, II-III.): A fajtabírálatok során a Veterán BIS 
programba delegált kutyák közül az első helyezett a Kiállítás Legszebb Veterán Kutyája címet 
kapja (Veterán BIS), míg a második helyezett a „Res. Győztes” (Res. Veterán BIS) címet kapja. 
Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra. 
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 A Kiállítás Legszebb Munkakutyája (Munka BIS, II-III.): A fajtabírálatok során a 
munkaosztályban indult kutyák közül Munka BIS programba delegált kutyák első helyezettje a 
Kiállítás Legszebb Munkakutyája címet kapja (Munka BIS), míg a második helyezett a „Res. 
Győztes” (Res. Munka BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a 
bírálati lapra. 

 A Kiállítás Legszebb Champion Kutyája (Champion BIS, II-III.): A fajtabírálatok során a 
champion osztályban indult kutyák közül Champion BIS programba delegált kutyák első 
helyezettje a Kiállítás Legszebb Champion Kutyája címet kapja (Ch. BIS), míg a második 
helyezett a „Res. Győztes” (Res. Ch. BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon 
rá kell vezetni a bírálati lapra. 

 A Kiállítás Legszebb Derby kutyája (Derby BIS, I-II-III.): A Derby kiállításon HDGY címet kapott 
és a bíró által a Derby BIS programba delegált kutyák közül az első helyezett a Kiállítás 
Legszebb Derby Kutyája címet kapja (Derby BIS), míg a második helyezett a „Res. Győztes” 
(Res. Derby BIS) címet kapja, a 3. helyezett Derby BIS III. címet kap. Mindhárom eredményt az 
adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra. 

 Legszebb Magyarfajta Kutya: a kiállításon résztvevő magyarfajta kutyák fajta győztesei közül 
kiválasztott kutya megkapja a Kiállítás Legszebb Magyarfajta Kutyája címet. 

 Fajtacsoport Győztes (Best of Group, BOG): Az FCI mindenkori fajtacsoport beosztásnak 
megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. A Fajtacsoport 
Győztes (BOG), illetve „Res. Fajtacsoport Győztes” (Res. BOG) címet kapják. Fenti címeket a 
kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni. 

 A Kiállítás Legszebb Fiatal Kutyája (Junior Best in Show, Jun. BIS): A fajtabírálatok során a HPJ 
címet elnyert kutyák közül a bírónak ki kell jelölnie a Junior BIS-be delegált kutyát (Best Junior), 
melyet a bírálati lapon jelölni kell. A Junior BIS programba küldött kutyák közül kiválasztott első 
helyezett a Kiállítás Legszebb Fiatal Kutyája címet kapja (Junior BIS), míg a második helyezett 
a „Res. Győztes” (Junior Res. BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell 
vezetni a bírálati lapra. 

 A Kiállítás Legszebb Kutyája (Best in Show, BIS): A fajtacsoportgyőztesek közül kiválasztott 
első helyezett a Kiállítás Legszebb Kutyája címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Res. 
Győztes” (Res. BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati 
lapra. 

 FCI által el nem ismert fajták és fajtaváltozatok: az elismert fajtáknak megfelelő kategóriákba 
nevezhetők, és az ott feltüntetett címeket érhetik el, azonban szerepeltetésükre csak az elismert 
fajtáktól elkülönített konkurenciában kerülhet sor. 

  
h) Fajtanélküli és hobbi kategóriájú kutyákra vonatkozó speciális szabályok 
 

A fajtanélküli kutyák kategória győztesei között a Best in Show program keretében kiadható a „Kiállítás 
Legszebb Fajtanélküli Kutyája” cím. 
A hobbi kutyák fajtán belüli győztesei között a Best in Show program keretében kiadható a „Kiállítás 
Legszebb Hobbi Kutyája” cím. 
 
Jelen Kiállítási Szabályzatban leírt programpontoktól a rendező szervezet eltérhet, de a kiállítás 
részletes programját a katalógusban fel kell tüntetni. A kiállításokon egyéb egyéni díjfelajánlásokra is 
sor kerülhet, melyeket a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a 
vezetőbírónak. 

IV.6. MINŐSÍTÉSEK, CÍMEK KIADÁSA 

A kiállításokon elérhető minősítések megítélése, az elérhető címek kiadása minden esetben a 
bíró szuverén és vitathatatlan döntésének függvénye. A nevezett kutya minősítésre jelen Kiállítási 
Szabályzat keretei között a kiállító igényt tarthat, azonban az elérhető címek kiadására a bíró 
egyetlen esetben sem kötelező. A minősítések és címek odaítélése esetén fajtánként és nemenként 
az FCI előírásainak megfelelően kell a bírónak eljárnia, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol 
többféle szín, méret és szőrváltozat van (kivéve ott, ahol az MKSZ elnöksége az eltérést 
engedélyezte). 

  



9 

1 
A módosításokat az MKSZ 2009.02.28-i közgyűlése fogadta el, 

2
A módosításokat az MKSZ 2010.02.27-i közgyűlése fogadta el 

3
A módosításokat az MKSZ 2011.02.26-i közgyűlése fogadta el, 

4
A módosításokat az MKSZ 2012.02.25-i közgyűlése fogadta e 

V. KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL ELÉRHETŐ CÍMEK 

V.1. MKSZ HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION (HJCH) oklevél és díj: 

A kutya 9 és 18 hónapos kora között 3 az MKSZ, vagy az MKSZ bármely tagszervezete által rendezett 
CAC kutyakiállításon legalább két különböző bírótól megszerzett HPJ cím. Amennyiben a kutya már 
két HPJ címet elért és elmúlt 18 hónapos, az első növendék osztályban szerzett CAC címét 
felhasználhatja a fiatal champion címhez, azonban ezt a CAC címet nem számíthatja be a HCH cím 
igényléséhez. A HJCH cím a Champion Kiállítás kivételével nem jogosít champion osztályba való 
nevezéshez. 

V.2. MKSZ HUNGÁRIA CHAMPION (HCH) oklevél és díj: 

a) Munkavizsgára kötelezett fajták esetén: 3 CAC cím, melyből a kutya legalább egyet az 
MKSZ szövetségi rendezvényén, vagy – ha az MKSZ-en belül létezik ilyen – az adott fajta 
klubkiállításán, a többit az MKSZ, vagy bármely tagszervezete által rendezett kiállításon 
növendék, nyílt, munka, vagy champion osztályban elért, legalább két különböző bírótól. Az 
első és az utolsó CAC cím között több mint egy évnek el kell telnie (minimum 366 nap). 
Munkavizsga eredmény a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti, melynek során a 
kutya az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-át elérte. 

b) Munkavizsgára nem kötelezett fajtáknál: 4 CAC cím, melyből a kutya legalább egyet az 
MKSZ szövetségi rendezvényén, vagy – ha az MKSZ-en belül létezik ilyen – az adott fajta 
klubkiállításán, a többit az MKSZ, vagy bármely tagszervezete által rendezett kiállításon 
növendék, nyílt, munka, vagy champion osztályban elért, legalább három különböző bírótól. 
Az első és az utolsó CAC cím között több mint egy évnek el kell telnie (minimum 366 nap). 

 
Három Res. CAC címmel legfeljebb egy CAC cím kiváltható. 

V.3. MKSZ BABÉRKOSZORÚS HUNGÁRIA CHAMPION (Bk.HCH – Hungaria Grand 
Champion) Oklevél és díj: 

Az MKSZ
2
 Hungária Champion cím birtokában az MKSZ, vagy MKSZ tagszervezet által rendezett 

kiállításon champion osztályban elért három osztálygyőztes (CAC – GYOGY) cím legalább két 
különböző bírótól, melyek közül az egyik kiállításon a kutya a Fajtagyőztes címet is elnyerte. 

V.4. MKSZ VETERÁN CHAMPION (VCH) – Oklevél és díj: 

Az MKSZ, vagy MKSZ tagszervezet által rendezett kiállításon veterán (érett) osztályban, időkorlátozás 
nélkül elért három osztálygyőztes (CAC) cím legalább két különböző bírótól. A 2008. február 24-ét 
megelőzően a veterán (érett) osztályban megszerzett szerzett címek közül maximum 2 használható 
fel a VCH cím kiváltásakor. 

V.5. FAJTANÉLKÜLI BAJNOK (FB) oklevél és díj: 

A kutya által megszerzett 5 kategória győztes cím (LTFK, LKFK, LNFK), melyek közül a kutya 
legalább egyet az MKSZ szövetségi rendezvényén, a többit az MKSZ, vagy bármely tagszervezete 
által rendezett kiállításon ért el, legalább három különböző bírótól. Az első és az utolsó kategória 
győztes cím között több mint egy évnek el kell telnie (minimum 366 nap). Jelen rendelkezések 
hatálybelépését megelőzően szerzett címeket fenti címekkel egyenértékűként kell beszámítani. 

V.6. HOBBI BAJNOK (HB), FIATAL HOBBI BAJNOK (FHB), VETERÁN HOBBI BAJNOK (VHB) 
oklevél és díj: 

A kutya által megszerzett 3 kategóriagyőztes cím (fiatal, veterán), illetve 5 kategória győztes cím 
(felnőtt), melyek közül a kutya legalább egyet az MKSZ szövetségi rendezvényén, a többit az MKSZ, 
vagy bármely tagszervezete által rendezett kiállításon ért el, legalább három különböző bírótól. A 
felnőtt Hobbi Bajnok (HB) címhez megszerzett első és utolsó kategória győztes cím között több mint 
egy évnek el kell telnie (minimum 366 nap). Jelen rendelkezések hatálybelépését megelőzően 
szerzett címeket fenti címekkel egyenértékűként kell beszámítani.

2 
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V.7. MKSZ MESTERTENYÉSZTŐI CÍM KIADÁSA  

MESTERTENYÉSZTŐ: E cím adományozható olyan, az MKSZ valamely tagszervezetében, legalább 
a kérelem beadásának évében tagsággal rendelkező tenyésztő részére, aki egy fajtán belül az 
alábbiakban meghatározott számú, saját tenyésztésű alomból, a következőkben meghatározott számú 
CAC győztes, vagy Derby Győztes kutyát tud felmutatni az MKSZ, vagy valamely tagszervezete által 
rendezett kiállításon. 
BRONZKOSZORÚS MESTERTENYÉSZTŐ: E cím adományozható annak a tenyésztőnek, aki 4 
alomból 4 CAC győztes, vagy Derby Győztes kutyát tud igazolni. 
EZÜSTKOSZORÚS MESTERTENYÉSZTŐ: E cím adományozható annak a tenyésztőnek, aki 8 
alomból 8 CAC győztes, vagy Derby Győztes kutyát tud igazolni. 
ARANYKOSZORÚS MESTERTENYÉSZTŐ: E cím adományozásának előfeltétele legalább 12 CAC 
győztes, vagy Derby Győztes kutya igazolása, legalább 12 alomból. (1 alomból 1 kutya számítható 
be). 
Egy Tenyészcsoport győztes cím beszámítható valamely mestertenyésztői cím megszerzéséhez, de 
az aranykoszorús mestertenyésztői cím eléréséig maximum 1 alkalommal lehet Tenyészcsoport 
győztes címmel kiváltani 1 CAC vagy Derby Győztes kutya címét.

1 

 

V.8. MKSZ JUBILEUMI SHOW CHAMPION (HJubSCH) oklevél és díj: 

A 2012-es évben megszerzett 5 CAC cím, melyből a kutya legalább egyet az MKSZ szövetségi 
rendezvényén, a többit az MKSZ, vagy bármely tagszervezete által rendezett kiállításon növendék, 
nyílt, munka, vagy champion osztályban elér, legalább három különböző bírótól, továbbá ezen 
kiállításokon legalább egy fajtagyőztes címet is elnyer. A címhez benyújtott győztességek 
felhasználhatók az MKSZ HCH cím kiváltásához, azonban nem használhatók fel az MKSZ Bk. HCH 
címhez.

4 

V.9. MKSZ JUBILEUMI JUNIOR CHAMPION (JubHJCH) oklevél és díj: 

A 2012-es évben megszerzett 4 HPJ cím, melyből a kutya legalább egyet az MKSZ szövetségi 
rendezvényén, a többit az MKSZ, vagy bármely tagszervezete által rendezett kiállításon fiatal 
osztályban legalább két különböző bírótól elér, továbbá ezen kiállításokon a következő címek közül 
legalább az egyiket megszerzi: Fajtagyőztes, vagy Fiatal Klubgyőztes, vagy Junior BIS I-III. A címhez 
benyújtott győztességek felhasználhatók az MKSZ HJCH cím kiváltása során.

4 

V.10. NEVEZÉS AZ MKSZ JUBILEUMI CHAMPION CÍMEK BIRTOKÁBAN: 

Az MKSZ Jubileumi Show Champion cím birtokában a kutya bármely MKSZ, vagy tagszervezet által 
megrendezett kiállításon champion osztályba nevezhető. Az MKSZ Jubileumi Junior Champion cím 
birtokában a kutya kizárólag Champion Kiállításon nevezhető champion osztályba.

4 

VI. ÓVÁSI BIZOTTSÁG 

A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ennek megfelelően a kapott minősítés vagy a kiadott cím, 
illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvást benyújtani, illetve ilyen okokból óvást 
befogadni nem lehet. 

Óvni kizárólag alaki hibák miatt (pl. rossz osztályba sorolás) lehetséges a bírálatot követő egy órán 
belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási 
bizottsághoz kell benyújtani. 
Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Amennyiben helyt ad az óvásnak, 
akkor a befizetett összeget a kiállító számára vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj 
a rendező szervezetet illeti meg, azt az óvást benyújtója semmilyen jogcímen nem követelheti vissza. 
Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke, a kiállítás vezető bírója, a 
másik két bírót tagnak a vezető bíró kéri fel. Az óvásban érintett bíró nem lehet tagja a bizottságnak, 
szükség esetén a vezetőbírónak másik bírót kell bevonnia.

3 

Az óvási bizottság tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni. 

Budapest, 2012. február 25. 

Jenei Attila s. k. 
MKSZ elnök 


