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A katalógus összeállításáért és a kiállítás rendezéséért felelős: 

EBTENYÉSZTŐK NÓGRÁD MEGYEI  
EGYESÜLETE 

 
 
 
 
 
 

A katalógusban szereplő neveket, és mindennemű adatokat  
kizárólag k inológiai célra lehet felhasználni. 
Minden ezen kívüli adatfelhasználáshoz az  

Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete nem járult hozzá.  
 

A katalógusban azok az adatok jelennek meg, amik az online nevezési 
felületen kitöltésre kerültek, ezért azok helyességéért a katalógus 

készítői nem vállalnak felelőssége t.  
 

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! 
 

Felelős kiadó: Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete,  
a MEOESZ szerződött partnere 

 

 

Figyelem! FCI HATÁROZAT 
 

A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a 
kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek 
veszélyeztetik testi épségét, egészségét, és komfortját. Ennek alapján tilos 
a kutyát autóban hagyni hideg, vagy meleg időben, vagy bármilyen 
formában bántalmazni. 
Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és jövőbeni rendezvényekről 
való kitiltást vonja maga után. 
 

Attention! FCI DECISION 
 

The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dogs at dog 
shows. It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its 
health and welfare, such as leaving it in the car in hot or cold weather and/or 
treating it in a cruel manner. 
Violation of these rules will result in exclusion from the ongoing and future dog 
shows. 
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Tisztelt Kutyabarátok, Kedves Közönség!  
 

Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nevében tisztelettel 
köszöntöm a salgótarjáni CAC kutyakiállítás 
minden résztvevőjét és vendégét. 

Salgótarján 2022-ben ünnepelte várossá 
nyilvánításának 100. évfordulóját. Az 
emlékév során kiemelt figyelmet 
szenteltünk településünk nagy múltú, 
hagyományos rendezvényeinek. Ezek 
sorába tartozik a CAC kutyakiállítás, 
amelynek rendezési jogát – eredményes 
munkájuknak köszönhetően − már többször 
kapta meg az Ebtenyésztők Nógrád Megyei 

Egyesülete az elmúlt évtizedekben. 

Az ember és a kutya kapcsolata az őskorba nyúlik vissza, története az emberiség 
történetével kezdődik. Valamennyi háziállat közül a legrégebbi és legszorosabb 
barátság fűzi az emberhez. Alice Hoffman, amerikai írónő megállapítása szerint: 
„Gazdájának társa akar lenni, ebben talál magára; ez a kutyalét lényege.” 
Történelmünk során az ember mellett ott találjuk végig a kutyát, mint 
nélkülözhetetlen segítséget. Ezért méltán megérdemli a megbecsülésesünket. 
Önkormányzatunk is fontosnak tartja városunk és térsége állattartási kultúrájának 
fejlesztését. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak taníthatjuk a kutyáinkat, de 
a kutyaszerető emberek, tulajdonosok is sokat tanulhatnak tőlük. 

Bízom benne, hogy a tavaszi idény ezen megmérettetése nagyon jó lehetőséget 
kínál arra, hogy a nagyszerű kutyás sportnak hódoló kiállítók − a kutyák 
szeretetétől vezérelve – találkozzanak, megosszák egymással tapasztalataikat és 
új élményeket szerezzenek. Vendégszerető városunk és a Tó-strand páratlan 
természeti környezete kiváló hátteret biztosít mindehhez. Remélem, hogy a 
Salgótarjánban tradicionálissá vált CAC kutyakiállítás az idén is egy sikeres 
programon láthatja vendégül a tenyésztőket és az érdeklődőket egyaránt! 

Önkormányzatunk és a magam nevében a tavaszköszöntő rendezvényre kívánok 
minden a kutyatulajdonosnak, valamint kutyabarátnak hasznos tapasztalatokat és 
jó hangulatú, nemes versenyzést!  

 
Fekete Zsolt 

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere 



In memoriam

Korózs András

1963-2022

„Már nem vagy ott, ahol voltál,

de mindenhol ott vagy, ahol én vagyok.”

(Victor Hugo)
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Az ’Agria’ kennel 

 

Korózs András, de ahogyan mindenki ismerte ’Bandi’ már kicsi gyermek 
korától rajongott az állatokért. Először ’csak’ egy kanári pár volt amivel 
szülei meglepték a születésnapjára, de neki ez volt a legboldogabb 
születésnap addig, 6 éves lehetett akkor. 

Az iskolába csomagolt szendvicseket mindig valami kutya kapta meg 
útközben, akivel találkozott menetbe vagy jövetbe. 
 

Első kutyáját 8 évesen kapta szülei hosszú unszolására, ő volt Córa a 
drótszőrű foxterrier. 

Córa első 2 alma még tenyésztője kennelnevén született, ez után alapította 
az AGRIA kennelt 1975 környékén. AGRIA, ami Eger régi neve, ahol 
született és élt. 

Az Ő élete nem egy szokványos életpálya volt már gyermekként sem. Ő 
nem járt bulikba, disco-ba, moziba mint kortársai. Kutyakiállítás, 
kotorékverseny töltötte ki a szabad idejét, illetve szüleinek segített nagyon 
sokat a méhészetben. Már akkor is nagy fanatizmussal és odaadással 
csinálta azt, ami aztán az egész életét kitöltötte. 
 

Még szinte gyerek volt, mikor vonattal, egy hátizsákkal neki indult 
Europának és végrehajtotta az eltervezett párosításokat. A sztorik most is 
itt csengenek a fülemben. 

Kutyákat importált már akkor  „nyugatról”, amikor ez még szinte 
elérhetetlen volt az egyszerű halandók számára. Az a belefektetett idő, 
pénz, energia hamarosan megtérülni látszott, sikert sikerre halmozott a 
kiállításokon, egy idő után már saját tenyésztésű sima és drótszőrű 
foxterrierjeivel. 
 

Mikor bevonult katonának, akkor sem hagyott fel a hobbijával, talált 
partnert az alom felneveléséhez, méghozzá Puy Aladár és felesége Klára 
személyében. Akkor az ő tenyészetük volt a leg elismertebb itthon és a 
környékbeli országokban is, övék volt a ’Bári’ kennel. Ők is meglátták a 
fiatal fiúban a fanatikus kutyást és segítették akkor még szinte 
ismeretlenül. 

A későbbiekben más fajták is vonzották, Agria kennelnév alatt nem csak 
foxterrier almok születtek a több mint 45 év alatt. 
 

Talán a német dog volt az, ami még nagyon közel állt a szívéhez, sok-sok 
energiát és pénzt ölt a fajtába, de valahogyan a tenyésztésben nem volt 
sikerélménye. A nagy reményekkel létrehozott almok nem hozták meg 
igazán azt az eredményt, amire számított. Az utolsó dog alom több mint 20 
éve született. 
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Foxterrierben viszont nagyon sok országban az ő általa tenyésztett 
kutyákkal alapoztak meg kenneleket. Jó kapcsolatot alakított ki Európa 
vezető tenyésztőivel, többekkel kooperált is, amikből sikeres almok, 
sikeres kiállítási kutyák születtek. 
 

Első olyan kutyája, aki világhírre tett szert és azóta is legenda a fajtában 
MultiCh. Agria Giorgio Armani volt. Ha jól emlékszem 2003-as születésű 
volt. Talán az első kelet-európai simafoxi volt, aki nem angolként lett angol 
Champion. Ez után amerikai és ausztrál champion is lett a több európai 
champion címe után. Talán ettől is lényegesebb, hogy mint tenyészkan 
tette le a lábnyomát végérvényesen a foxis világban. Giorgio jelentette azt 
az áttörést, hogy ne csak itt Európában ismerjék meg az AGRIA 
kennelnevet, hanem világszerte is. 
 

Bandinak mindig voltak tervei, 
hogy mely párosításokat 
szeretne megvalósítani. Az 
elmúlt 20 évben már ezekben 
én is részt vettem aktívan. 
Mindig mindent együtt 
beszéltünk, terveztünk meg. 
Az elképzeléseket csak 
óvatosan valósítottuk meg, 
hiszen a fajta sajnos 
érdemtelenül nem népszerű, 
nagyon át kellett és most is át 
kell gondolni, hogy mikor 
vágunk bele egy alomba, 
hiszen a kölyköknek 
megfelelő gazdát és otthont 
találni nem egyszerű feladat. 
Egy alomban nem minden 
kiskutya lesz ’Világgyőztes’ és 
az átlagos küllemű 
kiskutyáknak is jó családot 
szánunk. 
 

Az elmúlt 10 évben nagyon 
szerencsések voltunk, hiszen 

több klasszis kutya is született tenyészetünkben, ami azért nem egy 
minden napos történet. 

Nem volt év, hogy ne legyen egy Világ vagy Európa győztes AGRIA kutya, 
illetve hogy ne legyen Agria szülőségű kontinens győztes foxterrier. 
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2017-ben a Crufts-on Agria Zip Code BOB címet szerzett és a csoportban 
is bekerült a 8-as szűkítésbe. Bandi vezette fel, úgy izgult mint egy kezdő, 
mérhetetlen boldogság volt neki ez az eredmény, nagy álma volt, hogy 
ezzel teljesüljön be a tenyésztésbe vetett sok-sok energiája és tudása. 
Még ebben az évben angol champion is lett, nem kisebb kiállításon lett 
Best in Show mint az éves angol foxterrier klubkiállításon, a Gold Cup-on. 
 

2022-ben a párizsi Európa kiállításon Agria Zarina fiatal osztályból BOB 
címet szerzett majd bezsebelte a Junior Best in Show címet is, ami egy 
simaszőrű foxterrierrel elképesztő eredmény. 
 

Alomtestvérével (Agria Zoella) Madridban pedig Fiatal Világgyőztes és 
Best Junior címet szerzett Bálint, hiszen egy pár éve már ő vette át a 
kutyák hendlírozását az apjától. 

Exportáltunk a Világ szinte minden szegletébe, ahol szintén sikeres 
kiállítási/tenyészkutyák bizonyították, hogy a sok-sok év tapasztalata és 
beleinvesztált energia megtérül egy idő után. 

Még annyi de annyi terve volt … még a betegágyán is azzal foglalkozott és 
irányított bennünket, hogy kire és hogyan figyeljünk a foxicsapatból. 
 

Új reménysége, legfiatalabb kutyája Dolce (Agria Dolce & Gabbana) az 
őszi komáromi CACIB kiállításon 9 hónaposan már Best in Show-t nyert. 
Azóta februárban Bálinttal Brnoban szintén. 

Biztosan nagyon nagyon büszkén nézte végig odefentől és bízom benne, 

hogy még sokszor lesz büszke ránk, mert tovább visszük az AGRIA 
kennelt, fia Bálint lesz majd a tenyésztő.  

Megvalósítjuk azokat az elképzeléseit, amit még együtt tervezgettünk és 
biztosan kapunk majd segítséget tőle, ha elbizonytalanodunk. 
 

Korózs-Papp Judit 
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A KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA: 
 

 7.30 Kutyák belépése a kiállítás területére 

 9.45 A kiállítás megnyitása 

 10.00 A bírálatok megkezdése 

 12.00 Salgótarjáni kutyaiskola bemutatója 

 13.00 Legszebb kedvenc és hobby kutyák kiválasztása 
 Kiválasztja: Bényi Kristóf   

 14.00 A Best in Show program: 
 - Gyerek-kutya pár  
 (9 évnél fiatalabb gyermekek részére) 

- Fiatal felvezetők versenye két kategóriában 
 (9-13 éves kor között és 14-18 éves kor között) 

- Senior felvezetők versenye két kategóriában 
 (30-49 éves kor között és 50 éves kor fölött) 

- Kutyapárok versenye  
(azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya), 

- Tenyésztési díj (tenyészcsoport) 
(egy tenyészetből származó, legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától 
származó legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutya) 

- Legszebb bébi, kölyök és veterán kutya kiválasztása  

- Legszebb Nógrád megyei tulajdonú kutya 
(Nógdár megyei tulajdonban lévő, legalább kitűnő minősítésű kutyák közül kerül 
kiválasztásra), 

- Legszebb magyar fajta 

- Legszebb FCI által el nem ismert fajta 

- Fajtacsoport győztesek kiválasztása 

 - BOS BIS, JUNIOR BIS, BEST IN SHOW kiválasztása  
  (a legszebb ellenkező nemű , a kiállítás legszebb fiatal, és a kiállítás legszebb kutyája) 

 

  

Gyerek-kutyapár, Fiatal felvezetők, Senior felvezetők, Kutyapár, 
Tenyészcsoport nevezéseket 13.00 óráig,  

Keverék és Hobby kutya nevezéseket 12.00 óráig  
a kiállítási irodán lehet leadni. 

Nevezési díjak:  
Gyerek-Kutya pár: 3000 FT ill. 20 € 
Fiatal felvezetők két korcsoport: 3000 FT ill. 20 € 
Senior felvezetők két korcsoport: 3000 FT ill. 20 € 
Kutyapár, Tenyésztői díj: 3000 FT ill. 20 € 
Keverék és Hobby kutya: 3000 FT ill. 20 € 
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Kiállítási osztályok:  
 
 

Minor puppy (Bébi) osztály - 3-6 hónapos korig 
 

Kölyök osztály - 6-9 hónapos korig 
 

Fiatal osztály - 9-18 hónapos korig 
 

Növendék osztály - 15-24 hónapos korig 
 

Nyílt osztály - 15 hónapos kortól 
 

Munka osztály - minden 15 hónapos kort betöltött kutya, 

 mely munkavizsgával rendelkezik 
 

Champion osztály - nemzeti, vagy FCI által elismert 

 nemzetközi champion címet elért kutya 
 

Érett osztály - minden 8. életévét betöltött kutya 
 
 
 

A kiállításon elérhető minősítések és címek:  
 

 Kitűnő minősítő kártya 
 

 Nagyon jó minősítő kártya 
 

 Jó minősítő kártya 
 

 Megfelelő minősítő kártya 
 

 Kölyök eredmény kártya 
 

 Minor puppy (Bébi) eredmény kártya 
 
 
 
 

Kiadásra kerülő címek:  
 
 

Fiatal osztály győztese HPJ (eredmény kártya) 
 

Növendék osztály győztese CAC (eredmény kártya) 
 Reserve CAC (eredmény kártya) 

 

Nyílt, munka osztály győztese CAC (eredmény kártya) 
 Reserve CAC (eredmény kártya) 

 

Champion osztály győztese CAC (eredmény kártya) 
 

Veterán osztály győztese CAC (eredmény kártya) 
 Reserve CAC (eredmény kártya) 

 

Fajtagyőztes kutya HFGY/BOB (eredmény kártya, rozetta) 
 

Legszebb ellenkező nemű kutya BOS (eredmény kártya, rozetta) 
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JUNIOR HANDLER VERSENYEK 

A MEOE Szövetség Junior Handler Szakbizottsága minden évben kategóriánként 
versenyt hirdet a fiatal felvezetők részére. Az egész évben gyűjtött pontok  (Adott 
évben minimum 25 pont ) alapján bekerült versenyzők a végső sorrendet eldöntő 
versenyen vesznek részt. Az ünnepélyes eredmény hirdetésre és a díjak átadására 
az év végi Champion kiállításon kerül sor. 

Mi a Junior Handling? 

A kutyafelvezetés gyereksportja, ahol a felvezető a kutyával közös munka közben, 
ügyességi gyakorlatokon keresztül mutatja be tudását és rátermettségét. 
Mindennapos tevékenység, célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás, 
eredmények elérése, a képességek fejlesztése.       

A versenyben nem a kutyát, hanem a felvezetőt és annak munkáját bírálják, ezért a 
legfontosabb szempont, hogy a junior handler hogyan tud együttműködni az általa 
bemutatott kutyával. 

A kiállítások Best In Show programjának keretén belül megrendezett verseny két 
korcsoportban zajlik:   
I-es 9-14 éves korig. 
II-es 14-18 éve korig. 

A fiatal felvezetők feladata, hogy a különböző alakzatokat felvéve kell minél 
precízebben és pontosabban bemutatniuk az általuk felvezetett kutyát. A bíró ezt 
követően figyelembe véve a kontaktust a kutya/gyerek között, a beállítást, a 
megállítást, a fogmutatást, az általános tudást a fajtáról és az összképet felállítja a 
sorrendet. 

Mi a célja? 

A fiatal generációk kinológiába való behívása és megtartása. A küllemsport 
gyerekekkel való megismertetése, megszerettetése. Kutyatartásra, kutya 
szocializációra, kiállítása való nevelés. Utánpótlás nevelése, gyakorlási lehetőség 
biztosítása a fajták ringekben való megmérettetéséhez. 

A küllemsportra gyakorolt pozitív hatása: a junior handling fejlesztésén keresztül a 
küllemsport fejlődése, kutyás generációk egyben tartása, kiállítási programok 
színesítése, a már kialakult társadalmi kép javítása. 

Utánpótlás nevelése: a gyerekek saját erőből tudnak szereplőivé válni ennek a 
sportnak, megszerzik az ehhez szükséges tudást, szervezeti háttérrel építhetik 
sport karrierjüket.   

Szeretnénk felajánlani az idei kiállítások szervezőinek, hogy megfelelő, 
általuk szervezett létszám esetén a kiállítás napján/napjain biztosított külön 
ringben a gyerekek számára ingyenes gyakorlati oktatást tartunk. 

Ha kérdésetek lenne írjatok (kapcsolat@oroszterrier.hu), 

vagy hívjatok : Dobai Zsuzsa : +36209348925 

Információk: http://www.kennelclub.hu/juniorhandler 
 

mailto:kapcsolat@oroszterrier.hu
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KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL ELNYERHETŐ CÍMEK 
A Champion cím kiváltásához szükségesek a következő dokumentumok: 
Az eb származási lapja (törzskönyve) mindkét oldala másolatban, a figyelembe vett címeket igazoló hivatalos dokumentumok 
(bírálati lapok, kártyák) másolata, a munkavizsgára kötelezett kutyák esetén az FCI 5 nyelvű munkavizsgabizonyítványa (csak a 
Hungária Champion bizonyítványhoz kell), a MEOE szövetségi tagkártya másolata, és a kitöltött champion bizonyítvány igénylő 
lap.  

NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK KÖVETELMÉNYRENDSZERE: 

 HUNGÁRIA CHAMPION (HCH): oklevél és serleg 
(a) Munkavizsgára kötelezett fajták esetében: a HCH teljesítésének feltétele három CAC cím, amelyet a kutya 

Magyarországon rendezett FCI kiállításon növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban elért, legalább két különböző bírótól. A 
három CAC cím közül legalább egyet a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon, egyet 
bármely további Magyarországon rendezett CACIB kiállításon, a fennmaradó címet pedig bármely CAC címet kiadó 
kiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím megszerzése között minimum egy év és egy napnak (366 nap) el 
kell telnie. A HCH cím kiadásának feltétele a kiállított FCI munkavizsga bizonyítvány, amely a fajtára előírt munkavizsga 
teljesítését jelenti. 

(b) Munkavizsgára nem kötelezett fajták esetében: a HCH teljesítésének feltétele Magyarországon rendezett FCI 

kiállításon a növendék-, nyílt-, munka osztályban elért négy CAC cím, legalább három különböző bírótól. A CAC címek közül 
legalább egyet a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon, egyet bármely további 
Magyarországon rendezett CACIB kiállításon, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell 
megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között minimum egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie. 

(c) Külföldi tulajdonban lévő kutya esetében: a HCH cím megszerzésekor a champion osztályban megszerzett 

Champion CAC cím is figyelembe vehető. 
(d) A HCH cím teljesítésekor tenyésztő szervezet vagy fajtaklub évi klubgyőztes cím kiadásával járó kiállításán megszerzett 
egy CAC cím helyettesíthet egy CACIB címet kiadó kiállításon megszerzett CAC címet , azon feltétel szigorú megtartásával, 
hogy egy CAC címet minden esetben a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon kell 
teljesíteni.  

 HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION(HJCH):  oklevél és kupa 
Teljesítésének feltétele Magyarországon megszerzett három három HPJ cím, amely közül legalább egy CACIB címet kiadó 
kiállításon, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell megszerezni, legalább 2 különböző bírótól. 
A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályban történő nevezésre. Jogosít a Champion of Champions 
kiállításon történő nevezésre. 

 HUNGÁRIA SHOW CHAMPION (HSCH): oklevél és kupa 
Teljesítésének feltétele növendék, nyílt, munka vagy Champion osztályban Magyarországon megszerzett hat CAC cím 
legalább három különböző bírótól, amelyek közül legalább hármat CACIB címet kiadó kiállításon - ezen belül legalább egyet 
a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet adó kiállításon -, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet 
kiadó kiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között minimum egy év és egy napnak (366 nap) el kell 
telnie. 
A HSCH cím teljesítésekor tenyésztő szervezet vagy fajtaklub évi klubgyőztes cím kiadásával járó kiállításán megszerzett 
egy CAC cím helyettesíthet egy CACIB címet kiadó kiállításon megszerzett CAC címet. azon feltétel szigorú megtartásával, 
hogy egy CAC címet minden esetben a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon kell 
teljesíteni.  A HCH teljesítéséhez felhasznált címek a HSCH címnél is felhasználhatóak. 

 HUNGÁRIA GRAND CHAMPION (HGRCH): oklevél és kupa 
Teljesítésének feltétele Magyarországon Champion osztályban megszerzett négy Champion CAC cím, legalább három 
különböző bírótól, amelyek közül legalább az egy esetben a fajtagyőztes (HFGY) címet is megszerezte. Kizárólag a HCH 
bizonyítvány kiállításának időpontja utána elért eredmények számítanak a HGCH kiadásához. 
A HSCH teljesítéséhez felhasznált címek a HGCH címnél is felhasználhatóak. 

 HUNGÁRIA VETERÁN CHAMPION (VCH): oklevél és kupa 
Teljesítésének feltétele Magyarországon megszerzett három Veterán CAC cím legalább kettő különböző bírótól, amely közül 
legalább egy CACIB címet kiadó kiállításon, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell 
megszerezni, 
A Hungária Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályban történő nevezésre. 

 HUNGÁRIA MINOP PUPPY BAJNOK (Hungarian Minor Puppy Grand Winner): oklevél és kupa 
Teljesítésének feltétele 3 – 6 hónapos kor között, FCI kiállítás keretében Magyarországon megszerzett három Minor Puppy I. 
minősítés, legalább két különböző bírótól. 

 HUNGÁRIA KÖLYÖK BAJNOK (Hungarian Puppy Gran Winner): oklevél és kupa 
Teljesítésének feltétele 6 – 9 hónapos kor között, FCI kiállítás keretében Magyarországon megszerzett három Puppy I. 
minősítés, legalább két különböző bírótól. 
 

A Nemzeti Championátusok szabályzatát a MEOE Szövetség Elnöksége 2014. december 9. napján tartott ülésén 
megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és 2015. január 1. napjával hatályba léptette azon feltétellel, hogy a szabályzat 
rendelkezései a 2015. január 1. után megkezdett championátusokra hatályosak. (Tehát: a megkezdett championátusok 
annak megkezdésekor hatályos szabályzat szerint befejezhetők.) 
 
 

Teljes szabályzat: 
http://www.kennelclub.hu//files/files/nemzeti_championatusok_szabalyzata.pdf   

 

http://www.kennelclub.hu/files/files/nemzeti_championatusok_szabalyzata.pdf
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Bírók és fajták bírálati körönként 
Vezetőbíró: KOTLÁR RÓBERT 

 

1. KÖR Orcsik István  
Podenco Ibecenco rövidszőrű: 1 
Bolognese: 4 
Bichon Havanais: 9 
Máltai selyemkutya: 2 
Óriás uszkár ezüst: 1 
Óriás uszkár fekete: 2 
Óriás uszkár fehér: 3 
Óriás uszkár barna: 1 
Óriás uszkár fawn: 1 
Közép uszkár fekete: 3 
Közép uszkár barna: 1 
Közép uszkár fawn: 4 
Törpe uszkár fekete: 2 
Törpe uszkár fehér: 1 
Törpe uszkár barna: 1 
Törpe uszkár ezüst: 1 
Törpe uszkár fawn: 7 
Toy uszkár fekete: 1 
Toy uszkár ezüst: 1 
Toy uszkár fawn: 4 
Kínai meztelenkutya (Hairless): 6 
Kínai meztelenkutya (Powder-Puff): 1 
Cavalier King Charles Spaniel: 12 
Pekingi palotakutya: 4 
Amerikai Bulldog: 2 
Moszkvai őrkutya: 6 
Yakutian Laika: 1 

 Összesen 82 

   
2. KÖR Dr.Balogh Zsuzsanna  

Ausztráliai juhászkutya (Kelpie): 1 
Tervueren: 2 
Groenendael: 3 
Malinois: 5 
Berger de Beauce: 5 
Berger de Brie: 3 
Holland Hendershound rövidszőrű: 1 
Australian Shepherd: 9 
Miniature American Shepherd: 1 
Tacskó rövidszőrű: 14 
Tacskó szálkásszőrű: 10 
Törpe tacskó rövidszőrű: 9 
Törpe tacskó hosszúszőrű: 2 
Tacskó kaninchen rövidszőrű: 10 
Tacskó kaninchen hosszúszőrű: 1 
Tacskó kaninchen szálkásszőrű: 4 

 Összesen 80 
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3. KÖR Szabó Sándor  
Collie (hosszúszőrű): 36 
Collie (rövidszőrű): 1 
Rövidszőrű magyar vizsla: 28 
Drótszőrű magyar vizsla: 8 

 Összesen 73 

   
   
4. KÖR Víg Orsolya  

Nova Scotia Duck Tolling Retriever: 1 
Labrador Retriever: 14 
Golden Retriever: 30 
Flat-Coated Retriever: 6 
Amerikai Cocker Spaniel: 4 
Angol Cocker Spaniel: 14 
Angol Springer Spaniel: 3 
Lagotto Romagnolo: 12 
Spanyol vízikutya: 1 

 Összesen 85 

   
   

5. KÖR Kardos Vilmos  
Affenpinscher: 1 
Törpe német pinscher: 2 
Óriás schnauzer só-bors: 4 
Óriás schnauzer fekete: 6 
Óriás schnauzer fekete-ezüst: 1 
Közép schnauzer só-bors: 1 
Közép schnauzer fekete: 1 
Törpe schnauzer só-bors: 9 
Törpe schnauzer fekete: 4 
Törpe schnauzer fekete-ezüst: 6 
Törpe schnauzer fehér: 3 
Chow-Chow: 12 
Szlovák kopó: 1 
Beagle: 8 
Basset Hound: 5 
Hannoveri véreb: 3 
Dalmata: 7 
Rhodeziai ridgeback: 5 
Erdélyi kopó: 1 

 Összesen 80 

   
   
6. KÖR Kotlár Róbert  

Airedale terrier: 2 
Bedlington terrier: 4 
Border terrier: 2 
Foxterrier simaszőrű: 6 
Foxterrier drótszőrű: 2 
Ír terrier: 2 
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6. KÖR Kotlár Róbert  
Parson russel terrier: 2 
Lakeland terrier: 1 
Jagd terrier: 2 
Soft Coated Wheaten terrier: 1 
Jack Russell terrier: 6 
Skót terrier: 2 
Sealyham terrier: 2 
West Highland White terrier: 8 
Bullterrier miniatür: 1 
Amerikai Staffordshire terrier: 10 
Staffordshire bullterrier: 10 
Bullterrier(standard): 3 
Yorkshire terrier: 11 
Biewer Yorkshire terrier: 3 
Biro Yorkshire terrier: 1 
Golddust Yorkshire terrier: 1 

 Összesen 82 
  
  
7. KÖR Dr. Molnár Zsolt (RO)  

Komondor: 6 
Kuvasz: 16 
Puli fehér: 4 
Puli fekete: 16 
Puli fakó és szürke: 8 
Pumi: 9 
Mudi: 30 

 Összesen 89 

   
   
8. KÖR Kiss Katalin  

Bichon a poil frise: 1 
Coton de Tulear: 1 
Shih-tzu: 1 
Tibeti terrier: 4 
Chihuahua rövidszőrű: 3 
Chihuahua hosszúszőrű: 2 
Francia bulldog: 11 
Mops: 6 
Boston terrier: 9 
Afgán agár: 4 
Saluki: 5 
Barzoj /Orosz agár/: 4 
Angol agár: 2 
Kis olasz agár: 3 
Whippet: 16 
Magyar agár: 4 

 Összesen 76 
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9. KÖR Papp László (RO)  

Dobermann fekete: 8 
Dobermann barna: 4 
Boxer csíkos: 18 
Boxer sárga: 8 
Bordeaux-i Dog: 9 
Német Dog sárga: 1 
Német Dog foltos: 3 
Német Dog fekete: 2 
Német Dog kék: 5 
Bulldog: 6 
Bullmastiff: 7 
Rottweiler: 16 
Dogo Mallorquin: 6 

 Összesen 93 

   
   
10. KÖR P.Szabó Béla  

Szibériai Husky: 10 
Alaszkai Malamute: 7 
Samoyede: 7 
Karéliai Medvekutya: 1 
Wolfspitz: 3 
Középspitz fehér: 1 
Kis spitz fehér: 2 
Kis spitz fekete és barna: 2 
Kis spitz narancs és egyéb színek : 12 
Törpespitz (Pomerániai): 14 
Akita: 7 
Shiba: 11 
Amerikai Akita: 7 

 Összesen 84 
  
11. KÖR Erdős László  

Német juhászkutya: 4 
Német juhászkutya hosszúszőrű aljszőrzet: 3 
Bobtail: 1 
Bearded collie: 2 
Shetland Sheepdog: 6 
Csehszlovák farkaskutya: 3 
Svájci fehér juhászkutya: 6 
Mastino Napoletano: 5 
Tibeti mastiff: 2 
Fila Brasileiro: 2 
Shar-pei: 3 
Tosa-Inu: 1 
Orosz fekete terrier: 3 
Hovawart: 3 
Landseer: 1 
Pireneusi hegyikutya: 4 
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11. KÖR Erdős László  
Újfoundlandi: 4 
Entlebucher Sennenhund: 1 
Nagy Svájci Havasi kutya: 2 
Német vizsla rövidszőrű: 3 
Német vizsla drótszőrű: 1 
Weimaraner: 1 
Olasz vizsla: 1 
Kis münsterlandi: 2 
Nagy münsterlandi: 1 
Pointer: 2 
Ír szetter vörös: 10 
Ír szetter vörös-fehér: 1 
Angol szetter: 3 
Gordon szetter: 2 

 Összesen 83 
  
  
12. KÖR Gröschl Ferenc  

Argentín Dog: 6 
Cane Corso: 27 
Bernáthegyi rövidszőrű: 1 
Kaukázusi juhászkutya: 2 
Leonberger: 11 
Közép-ázsiai juhászkutya: 20 
Berni pásztorkutya: 22 

 Összesen 89 
  
  
13. KÖR Bényi Kristóf  

Border collie: 32 
 

Trefán-Török Alexandra  
Welsh corgi cardigan: 2 
Wels corgi pembroke: 10 

 Összesen 44 
  

 MINDÖSSZESEN: 1040 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



CAC

3 nap - CAC + 2 CACIB / 3 days - CAC + 2 CACIB

NEVEZÉSI FELHÍVÁS
INVITATION TO ENTRY

Helyszín / Location:

5600 Békéscsaba Gyulai út 61. 
CSABA PARK

GPS: N 46,679247, E 21,120585
46°40'45,29" N, 21°07'14,11" E
46° 40,7548' N, 21° 07,2351' E

GG
4444
4444444

POSTAI NEVEZÉSI CÍM/ Entry address by post:

HÓD DOG K. E.
Hungary-6801, Hódmezővásárhely Pf./Po.box: 1.

ONLINE NEVEZÉS - FIZETÉS/ Online entry  -  payment:  

WWW.HOD-DOG.HU
e-MAIL: meoeszbekescsaba@gmail.com

tEL.: 06 (20) 991 -0181

OTP BANK, SZÁMLASZÁM: 
FORINT: 11733003-21047723-00000000

Iban code: 

EURO: HU 31 11763330-28699888 - 00000000

swift (bic) code: OTP  VHUHB

tÁMOGATÓ/sPONSOR:

DOG SHOW

INVITATION TO ENTRY

SHOHOO SSSSSSGOOODODOGOG SSDOOOGGGGGG SSSSSHDODOGOOGGGGG SG SHSHOG

/ Organizer:
Békéscsabai Ifjúsági és
Sportkutyás Egyesület

CACIB CACIB
2023. 04. 14.

PÉNTEK
2023. 04. 15.

SZOMBAT
2023. 04. 16.

VASÁRNAP





 



 



 



 



 

CCCAACC  KKUUTTYYAAKKKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS   
JJJááásszzbbeerréénnyy,,  22002233..  mmáájjuuss  2277..  ((sszzoommbbaatt))  
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N e v e z é s t  e - m a i l b e n  n e m  f o g a d u n k  e l ! .  
 

Figyelem! A kiállításra való belépés a mindenkori Kormányrendelet szerint! 
 
 
 

INFORMÁCIÓ:  MEJÁSZ  +36/30/688-9140  
  (Hétfőtől-Péntekig: 14.00–18.00-ig) 

E-mail: mejasz1970@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    HHeellyysszzíínn::          JJáásszzbbeerréénnyy  
 EELLEECCTTRROOLLUUXX  SSppoorrttppáállyyaa    
  ((ÁÁllllaattkkeerrttnnééll))  
  GGPPSS  kkoooorrddiinnááttáákk::  
 ÉÉ::  4477..449944007722  ;;  KK::1199..886699332244  

 

  TTAKARÉKBANK ZRT  
IBAN: HU41 6950 0132 1101 3594 0000 0000.  

  SWIFT/BIC: TAKBHUHB 
 HUF 69500132-11013594 

 

Nevezési díjat csak a fenti bankszámlára fogadunk el!   
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A MEOE Szövetség 2023 évi tervezett kiállítási naptára 

   

Kiállítás dátuma Kiállítás típusa Kiállítás helyszíne 

Április 1 szombat Őrző-Védő CAC Mezőszilas 

 8 szombat St.Hubertus CAC ; Vadászkutya CAC Kaposvár 

 14 péntek CAC Békéscsaba 

 15 szombat CACIB I. Békéscsaba 

 16 vasárnap CACIB II. Békéscsaba 

 22 szombat Pécs CAC I. Szentlőrinc 

 23 vasárnap Pécs CAC II. Szentlőrinc 

 29 szombat CACIB I. Special CH Miskolc 

 29 szombat Holdfény CAC Miskolc 

 30 vasárnap CACIB II. Special CH Miskolc 

Május 5 péntek CAC Pápa 

 6 szombat CACIB I. Special CH (2xCACIB=CH) Pápa 

 7 vasárnap CACIB II. Special CH (2xCACIB=CH) Pápa 

 13 vasárnap CAC Mosonmagyaróvár 

 27 szombat CAC Jászberény 

Június 2 péntek Grand Prix CACIB Special CH Budapest, Hungexpo 

 3 szombat FCI által nem elismert fajták II. Európa Kupája Budapest, Hungexpo 

 3 szombat President Cup CACIB FCI I.II.III. FCS Special CH Budapest, Hungexpo 

 4 vasárnap President Cup CACIB FCI IV.-X. FCS Special CH Budapest, Hungexpo 

 17 szombat CAC Szerencs 

Július 14 péntek CACIB I. Sárvár 

 15 szombat CACIB II. Sárvár 

 16 vasárnap CACIB III. Sárvár 

Augusztus 4 péntek CACIB I. Debrecen 

 5 szombat CACIB II. Debrecen 

 6 vasárnap CACIB III. Debrecen 

Szeptember 2 szombat Székesfehérvár CAC Agárd 

 3 vasárnap Székesfehérvár CAC  Agárd 

 8 péntek Kecskemét CACIB I. Jakabszállás 

 9 szombat TSPK Évgyőztes Show Jakabszállás 

 9 szombat Kecskemét CACIB II. Jakabszállás 

 10 vasárnap Kecskemét CACIB III. Jakabszállás 

 16 szombat CAC I. Zalaegerszeg 

 17 vasárnap CAC II. Zalaegerszeg 

 23 szombat Gellén Tibor Memorial I. CAC Vasszécsény 

 24 vasárnap Gellén Tibor Memorial II. CAC Vasszécsény 

 30 szombat CAC I. Hajdúszoboszló 

Október 1 vasárnap CAC II. Hajdúszoboszló 

 6 péntek CACIB I. Special CH Komárom 

 7 szombat CACIB II. Cruft’s kvalifikáció, Special CH Komárom 

 8 vasárnap CACIB III. Derby, Special CH Komárom 

 14 vasárnap 2xCAC - I. (DE) – II. (DU) Gyula 

 20 péntek CACIB I. Hódmezővásárhely 

 21 szombat CACIB II. Hódmezővásárhely 

 22 vasárnap CACIB III. Hódmezővásárhely 

 29 vasárnap CAC. Szeged 

November 4 vasárnap CAC I. Esztergon 

 5  CAC II Esztergom 
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