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KKEEDDVVEESS  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÓÓKK!!  
  

  

MMÁÁRR  CCSSAAKK  22  NNAAPPIIGG    

LLEEHHEETT  NNEEVVEEZZNNII!!  
  

  

AAZZ  UUTTOOLLSSÓÓ  HHAATTÁÁRRIIDDŐŐ::  

22001199..  jjúúnniiuuss  77..    



IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ::      

  

11  nnaapp  --  22xxCCAACC  

KKUUTTYYAASSHHOOWW  
HHEERREENNDD    22001199..  jjúúnniiuuss  2222..  

  

AA   KK II ÁÁ LL LL ÍÍ TT ÓÓ KK   NN YY OO MM TT AA TT OO TT TT   KK AA TT AA LL ÓÓ GG UU SS TT   KK AA PP NN AA KK ,,     
LL EE ÍÍ RR ÓÓ   BB ÍÍ RR ÁÁ LL AA TT OO TT   NN EE MM   KK AA PP NN AA KK !!   

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Nevezést e-mailben nem fogadunk el! 
  

A  MEOESZ  2/2019.(01.21.) sz. Elnökségi határozata alapján, a 
II.  nevezési határid  után, nem áll  módunkban nevezést elfogadni!  

  
  
  
  
  
  

A kiállítás f támogatója  .
  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHeellyysszzíínn::   HHEERREENNDD  PPAARRKK  SSÉÉTTÁÁNNYY  
(( HH ee rr ee nn dd ,,   VV aa ss úú tt   úú tt   22 .. ))   

GGPPSS  kkoooorrddiinnááttáákk::    ÉÉ::4477..113311004477;;  KK::1177..775522008899  
 

BBUUDDAAPPEESSTT  BBAANNKK  ::  HHUUFF  1100110044882200--1199445500220000--0011000044000044  
    IIBBAANN::  HHUU5544  1100110044882200--1199445500220000--0011000044000044  
  SSWWIIFFTT//BBIICC::  BBUUDDAAHHUUHHBB  

SSzzáámmllaattuullaajjddoonnooss::  EEbbtteennyyéésszztt kk  VVeesszzpprréémm  MMeeggyyeeii  EEggyyeessüülleettee
N e v e z é s i  d í j a t  c s a k  a  f e n t i  b a n k s z á m l á r a  f o g a d u n k  e l !   

porcelan manufaktura Zrt. 

I Nevezési határid : 2019. május 27. 
II Nevezési határid : 2019. június 7. 

Nevezési cím: www.onlinenevezes.hu 
Hodnics Istvánné, 9143 ENESE, Dózsa Gy.u. 29. 



  
 
 
 
 
 
 
  
 
cc 
 

 
 
 
 
 
  
 
cc 
 

  
  

HHEREND 2xCAC 2019.  június 22.  
 

V e z e tőbb í r ó :  ER DŐSS   L Á SZL Ó  
 

2019.06.22. (szombat) délelőtt  2019.06.22. (szombat) délután  
FCI I. fajtacsoport:  

 

német juhászkutya,  
magyar fajták, Peter Firic (SRB)
dél-orosz juhászkutya,  László István (HU) 
fel nem sorolt fajták  Branislav Rajic (SLO) 

német juhászkutya,  
magyar fajták,  Branislav Rajic (SLO) 
fel nem sorolt fajták Peter Firic (SRB) 

 

FCI II. fajtacsoport: 
orosz fajták, moszkvai őrkutya   László István(HU) 
 

német boxer, német dog, bulldog, 
bullmastiff, berni pásztorkutya, újfoundlandi, 
cane corso, presa canario, dogo mallorquin, 
 Salvatore Tripoli (I) 
 

mastiff, pireneusi hegyi kutya, rottweiler, 
leonbergi, sarplaninac, tibeti mastiff   Oláh Gábor (HU) 
 

II. fcs. fel nem sorolt fajták  Lakatos István(HU) 

német boxer, argentín dog, bordeaux-i dog, bulldog, 
német dog, bullmastiff, újfoundlandi, cane corso, 
berni pásztorkutya, presa canario, dogo mallorquin, 
 Valerio Nataletti (I) 
 

orosz fajták, sarplaninac , 
moszkvai őrkutya  Lakatos István (HU) 
 

hovawart  Dusan Rodics (SRB) 
 

pinscherek, schnauzerek, II. fcs. fel nem sorolt fajták 
 Salvatore Tripoli (I) 

 

FCI III. fajtacsoport: 
hosszúlábú  
és rövidlábú terrierek  Mayerné Görbics Anikó (HU) 
bull típusú terrierek  Valerio Nataletti (I)  

hosszúlábú és rövidlábú terrierek  
  Malgorzata Wieremiejczyk-Vierzchowska (PL) 
bull típusú terrierek  Dusan Rodic (SRB) 

 

FCI IV. fajtacsoport: összes fajta/all breed 
Volodymyr Shian (UA) Szabó Sándor (HU) 

 

FCI V. fajtacsoport: összes fajta/all breed 
Malgorzata Wieremiejczyk-Vierzchowska (PL) Sinisa Pavlovic (SRB) 

 

FCI VI. fajtacsoport: összes fajta/all breed 
Sinisa Pavlovic (SRB) Malgorzata Wieremiejczyk-Vierzchowska (PL) 

 

FCI VII. fajtacsoport: 
magyar vizslák  Branislav Rajic (SLO) 
VII. fcs. fel nem sorolt fajták Szabó Sándor (HU) 

magyar vizslák  Glázer György (HU) 
VII. fcs. fel nem sorolt fajták Salvatore Tripoli (I) 

 

FCI VIII. fajtacsoport: összes fajta/all breed 
Szabó Sándor (HU) Erdős László (HU) 

 

FCI IX. fajtacsoport: 
chi-hua-hua, kínai meztelenkutya, francia bulldog, 
mops, boston terrier  Volodymyr Shian (UA) 
 

IX. fcs. nem sorolt fajták Dusan Rodic (SRB) 

chi-hua-hua, kínai meztelenkutya,  
  Dusan Rodic (SRB) 

 

francia bulldog, mops, boston terrier   
 Glázer György (HU) 

 

bichonok, uszkárok, IX. fcs. nem sorolt fajták 
   Volodymyr Shian (UA) 

 

FCI X. fajtacsoport: összes fajta/all breed 
László István Sinisa Pavlovic (SRB) 

 

FCI által el nem ismert fajták: 
Sinisa Pavlovic (SRB) Szabó Sándor 

 

 

Figyelem, a bíróváltoztatás jogát fenntartjuk!  We reserve the right to change the judges' list. 
 



 

  

 

 

A KIÁLLÍTÁSOK UTOLSÓ NEVEZÉSI HATÁRIDEJE A KIÁLLÍTÁST MEGELŐZŐ 15. NAP 
ÉS AZ ALÁBBI NEVEZÉSI DÍJAK 2019. FEBRUÁR 1-TŐL HATÁLYOSAK! 

 

NEVEZÉSI DÍJAK – ENTRY FEES 
Az árak az ÁFÁ-val növelt összeget tartalmazzák!  

 MEOESZ  
Tagok részére 

Ft  
MEOESZ/HKC 

members 
HUF 

NEM tagok  
részére 

Magyarországi 
lakcímmel 

Ft 

non 
MEOESZ/HKC 

members 
EURO 

CAC kiállítás I. határidő / CAC show I. Entry deadline 

Első kutya / 1st dog 4.000,- 8.000,- 35,- 

Második kutyától / from the 2nd dog on 3.500,- 7.000,- 30,- 

Baby, Kölyök, Veterán, / Baby, Puppy, Veteran, 2.500,- 5.000,- 20,- 

CAC kiállítás II. határidő / CAC show II. Entry deadline 

Első kutya 6.000,- 12.000,- 45,- 

Második kutyától 5.500,- 11.000,- 40,- 

Baby, Kölyök, Veterán, 4.500,- 9.000,- 35,- 

CAC kiállítás helyszínén nevezhető / Entries at the CAC show: 

Fiatal felvezetők (9-13, 14-17 év), Kutyapár, Tenyésztési díj 
Junior Handler (age 9-13, 14-17), Brace class, Breeds group 

2.000,- 4.000,- 15,- 

 

FIGYELEM!  
Helyszíni fizetés esetén +5 Euró/ kutya/ nap számítandó fel. 

Amennyiben a nevezési díját nemzetközi banki utaláson keresztül 
teljesíti, az utalás banki költségeit önnek kell vállalnia! 

 

A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban közölt díj teljes 
mértékben, a teljesítés napján érvényes díjtételnek megfelelően kiegyenlítésre kerül. 

Amennyiben részteljesítés történt és a pótló befizetés már más díjtételt tartalmazó időszakban 
történik meg, úgy a teljes nevezési díjat az utóbbi szerint kell számolni. 

 

Az Országos Elnökség döntése értelmében 
a magyar fajtákat nevezők 50 % díjkedvezményben részesülnek. 

Ha a kiállító a nevezési díjat a határidő lejárta után fizeti meg, akkor a 
tagokat megillető 50 %-os kedvezmény nem vehető igénybe! 

 

Több kutya nevezése esetén a Veterán, Baby, Kölyök osztályba történő 
nevezés, illetve több fajta nevezése esetén a magyarfajta nem vehető 

figyelembe első kutyaként. 

ATTENTION! 
In case you pay on the show you must pay the entry fee + 5 Euros 

If you transfer entryfee form your bank account from abroad you 
have to pay the bank tax. 

 

Payment of the entry fee shall be considered to have been effected if the total sum of the 
published fee has been paid. If only part of the entry fee has been paid, and the remainder 
is paid later, the total fee shall be invoiced according to the rate being in effect at the time 

of the last payment. 
 

According to the decision made by the National Presidency, 
a 50% discount applies for all Hungarian dog breeds. 

Paying after the deadline results in losing the right for the 50% 
discount. 

 

When entering more than one dogs in Veteran, Baby, or Puppy Class, 
and when entering several breeds of dogs, a Hungarian breed of dog 

cannot be considered as the 

  

KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK 
MINDEN KUTYA CSAK EGY OSZTÁLYBA NEVEZHET Ő!  

 

Nevezhető valamennyi 3 hónapos kort betöltött, az FCI által elismert származási lappal rendelkező kutya. Egy 
kutya csak egy osztályba nevezhető. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. 

I. Bébi osztály:   3-  6 hónapos korig 

II. Kölyök osztály:   6-  9 hónapos korig 

III. Fiatal osztály:   9-18 hónapos korig 

IV. Növendék osztály: 15-24 hónapos korig 

V. Nyílt osztály: 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddig elért 
minősítéseire. 

VI. Munka osztály: 15 hónapos kort betöltött kutya, amely munkavizsgával rendelkezik.  
A nevezéshez kérjük csatolni a bizonyítvány másolatát.  
Ennek hiányában automatikusan nyílt osztályba soroljuk. 

VII. Champion osztály: Nemzeti vagy FCI által ismert nemzetközi champion címet elért kutyák 
számára.  
A nevezéshez kérjük csatolni a bizonyítvány másolatát.  
Ennek hiányában automatikusan nyílt osztályba soroljuk. 

VIII Érett osztály: 8. életévét betöltött kutya 

  




