
 

MUNKA ÉS KÜLLEMI RENDEZVÉNYEK 

LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Nevezési feltételek 

1. Bármely rendezvényre csak az FCI által elismert származási lappal rendelkező, egészséges, veszettség 
ellen beoltott vadászkutyát lehet nevezni, illetve felvezetni. 

2. A felvezetett kutyát a származási lapon szereplő azonosító (transzponder, tetoválás) alapján a bírálat, 
vagy munka megkezdése előtt kétséget kizáróan azonosítani kell. Egyértelműen nem azonosítható kutya 
semmilyen rendezvényen nem kerülhet bírálatra! 

3. A nevezést az erre a célra a NVKM által rendszeresített nevezési lapon kell benyújtani. A nevezési lapnak 
tartalmaznia kell a rendezvény nevét, jellegét, a kutya és vezetője nevét és a bírálati lap kitöltéséhez 
szükséges adatait, valamint hivatkozást a vonatkozó szabályzatra, amelyet a tulajdonos nevezésével 
elfogad. A kutyavezető a tulajdonos megbízásából, annak nevében jár el tevékenysége során, tehát a 
tulajdonos elfogadó nyilatkozata a vezetőre is vonatkozik. 

4. Csak hibátlanul kitöltött lapot lehet elfogadni. A nevezési lappal együtt a meg kell küldeni a kutya 
származási lapjának másolatát (mindkét oldalát), ha szükséges, a munka, vagy egyéb teljesítmények 
igazolását és a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. A nevezési lapot a NVKM által 
megnevezett rendezőnek kell eljuttatni személyesen, levélben, vagy a NVKM honlapján megtalálható 
elektronikus nevezési rendszeren keresztül. A nevezés csak akkor érvényes, ha azzal egyidőben a 
nevezési díj befizetése is megtörtént. 

5. Ha a kutya a nevezésben leadott rendezvényen valamely okból nem tud megjelenni, a nevezési díjat 
nem lehet visszafizetni. 

6. A nevezés rendes határideje a rendezvény előtti 30. nap, póthatárideje a rendezvény előtti 15. nap. A 
magadott határidőn belül a nevezésnek meg kell érkeznie a rendezőhöz. A határidőn túl érkező nevezés 
a postáraadás időpontjától függetlenül pótnevezésnek, vagy semmisnek minősül. A rendes határidőn 
túl, de a póthatáridőn belül nevező a nevezési díj 50 %-kal megnövelt összegét köteles fizetni. 
Póthatáridőben nevezés csak a rendezővel történt előzetes egyeztetés után lehetséges! A rendező a 
lehetőségek számbabevételével a nevezések maximális számát meghatározhatja, a létszám fölötti 
nevezést a nevezések beérkezésének sorrendjét figyelembe véve visszautasíthatja. 

7. Tüzelő szuka a vizsga, verseny előtt -a bírói értekezletet megelőzően - a rendezőnek bejelentendő. 
Azokon a versenyeken, ahol a CACT ,vagy CACIT cím kiadása engedélyezve van, tüzelő szuka nem 
indulhat. 



8. A rendezvényen elért eredményt a NVKM kezelésében lévő fajtáknál a származási lapra minden esetben 
rögzíteni kell, díjtól, minősítéstől és esetleges visszalépéstől függetlenül. Ennek megfelelően a bírálati 
lapot minden esetben továbbítani kell a törzskönyvezés felé is. A versenyiroda a származási lapot csak 
akkor adhatja ki, ha a bírálati lap hozzá beérkezett és a szükséges bejegyzéseket a származási lapra 
megtették. Azon fajták esetében, ahol a NVKM nem fajtagondozó, csak a fajta elismert 
tenyésztőszervezetének előzetes hozzájárulása esetén vezethető fel az eredmény a származási lapra. 

9. Nem nevezhet vezetőként semmilyen rendezvényre az, akit a NVKM vagy a MEOESZ bármely 
tagszervezete sportszerűtlen vezetés miatt ettől eltiltott és az eltiltás hatályos. 

A vadászkutya vezető feladatai 

1. A rendezvény megkezdése előtt a kutya származási lapját és az érvényes veszettség elleni oltásról szóló 

hatósági állatorvos által aláírt oltási lapot a versenyirodán le kell adni. 

2. Egy munkarendezvényen egy vezető kettőnél több vadászkutyát nem vezethet függetlenül attól, hogy a 

kutyák milyen vizsgára kerültek nevezésre. 

3. A vadászkutyát a vezető akkor is vezetheti, ha az nem saját tulajdona. Külföldi vezető is vezethet magyar 

tulajdonban lévő vadászkutyát. 

4. A rendezvény helyszínén, a munkakezdéstől a befejezésig a kutyát pórázon kell tartani, azt csak a bíró 

utasítására szabad leoldani. 

5. A vezető a rendezvény egész ideje alatt köteles a vezetőbíró által előre meghatározott sorrendben 

megjelenni az egyes helyszíneken és folyamatosan a bírók rendelkezésére állni. Az egyes részfeladatok 

elvégzése után késedelem nélkül köteles továbbhaladni a következő, vagy a vezetőbíró aktuális utasítása 

szerinti feladat helyszínére és ott a bíróknál jelentkezni. 

6. A napi munka végeztével köteles a bírálati lapot késedelem nélkül a versenyirodára leadni. 

7. A rendezvény egész ideje alatt köteles sportszerűen viselkedni, öltözéke legyen az alkalomhoz illően 

vadászias. 

8. A rendezvényen kutyák nem viselhetnek kényszerítő eszközt, a vezető nem használhat kényszerítő 

eszközt és ultrahangos sípot. 

9. Sportszerűtlen vezetésnek minősül, ha a vezető a rendezvény ideje alatt, vagy bármikor, bármilyen 

vadászkutyás rendezvénnyel összefüggésben: 

- sértő vagy becsmérlő módon nyilatkozik vagy viselkedik bíróval, más hivatalos személlyel vagy 

bármely résztvevővel kapcsolatban vagy rá vonatkoztathatóan. 

- Ha az általánosan elfogadott mértéken túlmenően megüti, megrúgja vagy bármely módon durván 

bántalmazza kutyáját. Ennek igazolásaként kell értelmezni, ha a kutya viselkedése egyértelműen 

mutatja, hogy fél vezetője mozdulataitól, parancsaitól. 

- Szándékosan, bármilyen módon vagy eszközzel zavarja más résztvevő, vagy annak kutyájának 

munkáját. 

- A bírót befolyásolni próbálja az elvégzett munka értékelésében. 

- Ha szándékosan akadályozza a rendezvény terv szerinti lebonyolítását, vagy indokolatlan késéssel 

jelenik meg a következő munkafázis helyszínén. 

- Viselkedése bármi módon megsérti az általánosan elfogadott, civilizált viselkedés normáit. 

10. A rendezvényen résztvevő minden bíró kötelessége, bármely más résztvevőnek joga jelenteni a 

vezetőbírónak, ha sportszerűtlen vezetést észlel. A vezetőbíró a bejelentett, vagy észlelt 

sportszerűtlenség esetén egyszemélyben dönthet a vezetőnek az adott rendezvényről való kizárásáról. 

A vezetőbíró sportszerűtlenség esetén az ügyet a Fegyelmi Bizottság elé terjeszti. 



Visszalépés és óvás 

1. A vezetőnek kiállítás esetén jogában áll a rendezvény bármely szakaszában, munkarendezvényen 

bármely munkafeladat megkezdése előtt -az adott vizsgatípustra vonatkozóan összesen egy 

alkalommal- visszalépni. Egynél többször, vagy a munka megkezdése után visszalépni csak abban az 

esetben lehet, ha a kutya, vagy vezetőjének egészségi állapota a vizsga, vagy bírálat lebonyolítását nem 

teszik lehetővé. 

2. Egészségügyi okból történő visszalépés lehetőségéről minden esetben a Vezető Bíró dönt, fellebezési 

lehetőség nincs. 

3. Ha a vezető egy munkafeladat közben, vagy az eredmény ismeretében jelenti be visszalépési szándékát, 

a vizsga vagy verseny eredménytelennek tekintendő és az erre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

4. A visszalépőtől a csoportvezető bíró a bírálati lapot bevonja, a visszalépés tényét felvezeti. 

5. A vezetőnek jogában áll óvást emelni, ha a rendezvény szabálytalan lebonyolítása miatt őt hátrány éri. 

6. Az óvást a vizsga vagy verseny tartama alatt azonnal, de legkésőbb 15 perccel az eredmény közlése után 

be kell jelenteni a csoportvezető bírónál, aki az óvás tényét azonnal jelenti a vezetőbírónak. 

7. Az óvással együtt a nevezési díj kétszeresét kitevő óvási díjat kell fizetni a csoportvezető bírónál. 

8. Az Óvási Bizottság tagjai: a vezetőbíró és általa kijelölt két bíró. Nem lehet az Óvási Bizottság tagja az 

illetékes bírói kör bírója. Az Óvási Bizottság a döntését szavazattöbbséggel hozza. Ha az Óvási Bizottság 

összehívására nincs jelen elég bíró, úgy az óvásról vizsgák esetében a vezetőbíró egy személyben 

dönthet. FCI címet kiadó rendezvények esetében, a szervezés során, minden esetben gondoskodni kell 

arról, hogy az Óvási Bizottság összehívható legyen. 

9. Amennyiben az óvást beadó fél az Óvási Bizottság, vagy a vezetőbíró határozatával nem ért egyet, a 

határozat ellen 15 napon belül a NVKM Elnökségéhez fellebbezhet. 

10. Amennyiben az Óvási Bizottság az óvásnak helyt ad, az óvási díjat vissza kell fizetni, ha az óvást elutasítja, 

a csoportvezető bíró a versenyirodán a díjat befizeti. 

11. Az óvási bizottság az alábbi döntéseket hozhatja: 

 elutasítja az óvást 

 megismételtetheti a munkát. A munkára adott osztályzatot a munka megismétlése nélkül 

nem változtathatja meg. 

12. Osztályzat ellen nincs óvásra lehetőség. 

13. Az Óvási Bizottság elnöke elkészíti a jegyzőkönyvet, amelynek egy példányát az óvó versenyző, egy 

példányát a vezetőbíró, egy példányt a NVKM Elnöksége kap és őriz meg. 

Eredménytelen vizsga és és verseny 

1. A vizsgát, vagy versenyt eredménytelennek kell tekinteni, ha a kutya valamely feladatra olyan 

osztályzatot kap, amellyel nem sorolható díjba, vagy olyan hibát vét, amely az adott vizsga, vagy verseny 

szabályzata alapján kizáró hibának minősül. 

2. Az eredménytelen kutya bírálati lapját a csoportvezető bíró bevonja és a versenyirodára továbbítja. 

3. A vizsga, vagy verseny akkor is eredménytelennek tekintendő, ha a bírói értekezlet sportszerűtlen 

vezetés miatt így dönt. 

A rendezvény rendezőjének feladatai  

1. A rendezvény jellegének megfelelő helyszín és tárgyi feltételek biztosítása a rendezvény vezető bírójával 

együttműködve. 



2. A NVKM elnökét tájékoztatja a nevezések helyzetéről. 

3. A rendezvény lebonyolításához szükséges nyomtatványoknak a szükséges adatokkal való kitöltése a 

nevezésben szereplő dokumentumok alapján. 

4. A versenyiroda tárgyi is személyi feltételeinek biztosítása. 

5. A rendezvényen elkészült bírálati lapok, jegyzőkönyvek alapján összesítő készítése, a dokumetumok 

eljuttatása a törzskönyvezési vezetőhöz a vezető bíróval együttműködve, a rendezvény pénzügyi 

elszámolása a rendezvényt követő 15 napon belül. 

6. A munkarendezvény rendezője a rendezvényen kutyát nem vezthet. 

A rendezvényen részt vevő bírókra vonatkozó szabályok 

1. A NVKM rendezvényein olyan bírók bírálhatnak, akik a NVKM elfogadott bírói listájában szerepelnek, 

vagy külföldi bírók esetén akiket a NVKM elnöke erre felkér. 

2. A rendezvény vezető bírója olyan gyakorlott bíró lehet, aki az adott rendezényhez kapcsolódó bírálati és 

szervezési feladatokat alaposan ismeri és akit a Vizsga- és Versenyfelelős a NVKM Elnökével 

egyetértésben erre felkér. 

3. A rendezvényen részt vevő bírók felkérésekor figyelembe kell venni a rendezvény jellegét és a felkérni 

tervezett bíró minősítését 

Munkavizsgákon segítőként résztvevőkkel szemben támasztott 

követelmények 

Munkavizsgákon olyan személyek segédkezhetnek, akik: 

1. Fegyverhasználatot igénylő tevékenységnél érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkeznek 

2. A rendező erre őket felkérte 

A segédként résztvevőket a vezetőbírónak, vagy a csoportvezető bírónak feladatukról részletesen tájékoztatni 

kell, különös tekintettel a lehetséges hibákra, a lehetséges balesetveszélyre és az élővad kezelés szabályaira. 

A munka és küllemi rendezvényeken elérhető címek és díjak: 

1. A tenyészszemlén megszerezhető díjakat a NVKM Tenyésztési Szabályzata tartalmazza 

2. A NVKM által szervezett teljesítményvizsgákon elérhető díjakat az aktuális vizsga szabályzata 

tartalmazza. 

3. Az FCI cím kiadásával meghirdetett rendezvényeken az elérhető címek tekintetében a rendezvény 

kiírásának megfelelően az FCI vonatkozó előírásai és a NVKM Kiállítási Szabályzata a mérvadók. 

 

Dunaföldvár, 2015. március 19.  

 

Babiczky Attila 
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