
 

  

 

 
 

 
 

AZ ALÁBBI NEVEZÉSI DÍJAK 2021. OKTÓBER 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 

TSPK Évgyőztes show I. határidő / Yearwinner show TSPK I. Entry deadline 

Első kutya / 1st dog 7.000,- 14.000,- 50,- 

Második kutyától / from the 2nd dog on 6.500,- 13.000,- 45,- 

Baby, Kölyök, Veterán, / Baby, Puppy, Veteran, 5.000,- 10.000,- 40,- 

TSPK Évgyőztes show II. határidő / Yearwinner show TSPK II. Entry deadline 

Első kutya / 1st dog 9.000,- 18.000,- 60,- 

Második kutyától / from the 2nd dog on 8.500,- 17.000,- 55,- 

Baby, Kölyök, Veterán, / Baby, Puppy, Veteran, 6.000,- 12.000,- 50,- 

TSPK Évgyőztes show helyszínén nevezhető / Entries at the TSPK Yearwinner show: 

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

4.000,- 8.000,- 35,- 

 

 

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! 
 

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. 
 

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.  

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 

  


