
 
 



 
More informations: www.komaromcacib.hu, www.tkke.hu, tkkevezetoseg@yahoo.com 
 

 
További információk: www.komaromcacib.hu, www.tkke.hu, tkkevezetoseg@yahoo.com 
 
General conditions / Általános információk 

  

Classes / Osztályok 
 

Minor Puppy  class/Minor puppy osztály:                                   3- 6 months/hónap 

Puppy class/Kölyök osztály:                                                6- 9 months/hónap 

Junior class/Fiatal osztály:                                                           9-18 months/hónap 

Intermediate class/Növendék osztály:                                       15-24 months/hónap 

Open class/Nyílt osztály:                                               15 months and over/ 15 hónapos kortól 

Champion class/Győztes osztály:                                     15 months and over/15 hónapos kortól.  
For dogs with title Interchampion or Champion from any country from FCI – You need send copy of Championship. 
Interchampion vagy a nemzetközi Champion bizonyítvány másolata szükséges. 

Veteran class/Veterán osztály:                                         8 years and over/8 éves kortól 

According to the valid Hungarian animal health rules you must confirm the valid vaccinations 
against rabies before entering the Show venue! Entering Hungary from EU and non EU countries 
according to the legistlation in force and law requirements. 
The owner is responsible for all damages caused by the dog! 
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.  
By submitting the entry form, the exhibitor authorizes the Hungarian Kennel Club and the TKKE to 
display the data presented here in the catalogs.  
With signing the form I state that all data is valid and I confirm that I accept the rules of the FCI and 
MEOE and consider them compulsory. 
 
Figyelem! A Magyarországon érvényben lévő állategészségügyi szabályzatnak megfelelően, az érvényes 
veszettség elleni védőoltások igazolása kötelező a kiállítás területére való belépés előtt! Az országba 
való belépés EU és nem EU országokból a hatályos jogszabályoknak és törvényi előírásoknak 
megfelelően történik. 
A kutyák által okozott, minden nevén nevezendő kárért a tulajdonos felel! 
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.  
A nevezési lap beküldésével a kiállító felhatalmazza a MEOE-t, hogy a katalógusban az itt közölt 
adatokat feltüntesse. 
A nevezési lap aláírásával a kiállító felelőséget vállal a kiállítási szabályzat betartására. 



Veterinary regulations 
 
Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations. 
 

Program 
 
Entering with dogs / Belépés a területre                                                                         7:00  (am)                               
CACIB show opening / A CACIB kiállítás megnyitója                                                                     10:00 (am) 
Special European Club Show Judging from / Speciál Europa Klubkiállítás kezdete                 13:00 (pm) 
Best in Show program after judging  / Best in Show program a bírálatok után 
 
 

Show Informations / Kiállítási információk 
 
The judge places the four best dogs in each classes (with at least „very good” grading). Any title can be 
given to a dog only with an EXCELLENT grading. 
A négy legjobb kutya minden osztályban sorolásra kerül (ha legalább „Nagyon jó” minősítést kapott). 
Címeket csak KITŰNŐ minősítésű kutyák kaphatják. 
 

Available titles / Elérhető címek  
 
Hungária Prima Junior ( HPJ):   
The judge may award this title to the Excellent I. dog in junior class.   
A fiatal osztályban Kitűnő I. minősítést elnyert kutyának ítélheti oda a bíró. 
 
CAC:  
The judge may award this title to the Excellent I. dog in the following classes:  
- Intermediate, - Open,- Champion, - Veteran classes  
The Excellent II. dogs of these classes may get the Reserve CAC title. 
 
A Kitűnő I. minősítést elnyert kutyának ítélheti oda a bíró a következő osztályokban:  
-Növendék, -Nyílt, -Champion, -Veterán  
Mindezen osztályok Kitűnő II. minősítést elért kutyáinak a bíró odaítélheti a Res.CAC címet. 
 
Breed winner (BOB) / Fajtagyőztes (HFGY):  
The BOB competition participants: male and female winners of the Special European Club Show Junior 
Winner title, the male and female winners of the Special European Club Show Winner title, and male and 
female winners of the Veteran CAC title.  
A Fajtagyőztes összevetés résztvevői: a Special European Club Show Junior Winner címet elért kan és szuka, 
a Special European Club Show Winner címet elért kan és szuka, valamint a Veterán CAC címet elért kan és 
szuka. 
 
Special European Club Show Winner (male, female / kan, szuka) 
Special European Club Show Junior Winner (male, female / kan, szuka) 
Special European Club Show Veteran Winner (male, female / kan, szuka) 
Special European Club Show Winner from honorary class 
Special European Club Show Minor puppy Winner (male, female / kan, szuka) 
Special European Club Show Puppy winner (male, female / kan, szuka) 
 
 

 



Competitions / Versenyek: 
 
Special European Club Show Minor Puppy winner male and female: 
Dogs with the VP1 classification may get this title in Minor Puppy classes.   
Annak a kannak és szukának kerülhet odaítélésre akik Nagyon ígéretes 1. minôsítést kaptak.                                           
Best Minor Puppy:  
The winner of the competition of the male and female  "Special European Club Show Minor Puppy Winner".                                                                                               
A Special European Club Show Minor Puppy Winner címet elért kutyák közül kerül kiadásra. 
 
Special European Club Show Puppy winner male and female: 
Dogs with the VP1 classification may get this title in Puppy classes.   
Annak a kannak és szukának kerülhet odaítélésre akik Nagyon ígéretes 1. mínősítést kaptak. 
Best Puppy:  
The winner of the competition of the male and female  "Special European Club Show Puppy Winner".                            
A Special European Club Show Puppy Winner címet elért kutyák közül kerül kiadásra. 
                                                                         
Special European Club Show Junior Winner male and female:  
Dogs with the Exc. 1, HPJ classification may get this title in Junior classes.  
A legjobb fiatal kannak és szukának kerülhet odaítélésre feltéve, hogy Kitûnô 1. HPJ minôsítést kaptak. 
Best Junior:  
The winner of the competition of the male and female  "Special European Club Show Junior Winner".  
A Special European Club Show Junior Winner címet elért kutyák közül kerül kiadásra. 
 
Special European Club Show Winner male and female:  
The winner of the competition of the males and females with the Exc. 1, CAC classification in Intermediate, Open 
and Champion classes.  
Azok a kanok és szukák konkurálnak a címért, akik növendék, nyílt vagy champion osztályban Kitünő 1, CAC 
minősítést kaptak. 
 
Special European Club Show Veteran Winner male and female:  
Dogs with the Exc. 1, Veteran CAC classification may get this title in Veteran classes.  
Annak a kannak és szukának kerülhet odaítélésre aki Veterán osztályban Kitűnő  1. Veterán CAC  címet kaptak. 
Best Veteran :  
The winner of the competition of the male and female  "Special European Club Show Veteran Winner".  
A Special European Club Show Veterán Winner címet elért kutyák közül kerül kiadásra. 
 
Best of Breed Winner (BOB):  
The winner of the competition of the Special European Club Show Best Junior Winner,  
Special European Club Show Winner male and female, Special European Club Show Best Veteran Winner. 
 
Best Opposite Sex (BOS): 
May be given to the dog selected as the best in competition of the opposite sex of the BOB.  
A fajtagyőztes (BOB) kutyával ellenkező nemű legszebb példánynak ítélhető oda. 
 
The most Beautiful Pair / A Legszebb Kutyapár: 
Competition for male and female entered to the show owned with the same owner. 
Egy kan és szuka versenye, amelyek egy tulajdonoshoz tartoznak és nevezve vannak a kiállításra. 
 
The most Beautiful Breeding group  / A Legszebb Tenyészcsoport: 
Competition for minimum 3 dogs entered to the show from the same kennel minimum from 2 different mother, or 2 
different fathers.  
Legalább 3 kiállított kutya nevezhető amelyeket egyazon személy tenyésztett (azonos kennelnév), legalább 2 
különböző apától vagy 2 különböző anyától és nevezve vannak a kiállításra. 
 
 
 



 

Entry Fees  Euro Nevezési díj tagoknak  HUF 

1st dog  (with catalogue)   40.- Első kutya (katalógussal) 4.500.- 
Every additional dog (without 
catalogue) 

  35.- További kutya (katalógus nélkül) 4.000.- 

Minor Puppy, Puppy, Veteran   25.- Bébi, Kölyök, Veterán 3.000.- 

Pair, Breeding Group   20.- Tenyészpár, Tenyészcsoport 2.000.- 
In case of cash payment on the day of the show, 
an additional 10 EUR/dog must be paid. 

Tagsággal nem rendelkező nevezők részére  
a nevezési  díj a fentiek kétszerese! 

 

Bank information: 
Társasági Kutyások Kynológiai Egyesülete (TKKE) 
Bank account number (EURO): 
IBAN: HU96117634266312988900000000 
SWIFT/BIC: OTPVHUHB 
Bank address: OTP Bank Nyrt. 2085 Pilisvörösvár, 
Fő utca 70. Hungary 
ATTENTION! In case of bank transfer an 
additional 4 EUR/dog must be paid for the bank 
expenses. 

Bankszámlaszám: 
Társasági Kutyások Kynológiai Egyesülete 
számlaszám (HUF):  
117 42245-2006739500000000  
 
OTP Bank Nyrt. 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 70. 
 
FIGYELEM! A bankátutalás esetében a 
bankköltségek a nevezőt terhelik. 

 

The entry to the show happens according to the current FCI and MEOESZ  show regulation accepted by signing the entry form or by using 
the online entry system. 
 Only dogs with FCI pedigrees can be entered, one dog can be entered only in one class. 
 You can enter online or via post. 
 We cannot process entries sent by fax or by e-mail! 
 The entry itself is for the exact dog, we cannot accept the change of a dog to an another one. 
 In case of absence the entry fee must be paid. 
 Illegible and incomplete entry forms sent by post cannot be accepted. 
 In case of entry via post you can download the entry form sample from the official website. 
 

A kiállításra nevezés az FCI és a MEOE érvényes Kiállítási Szabályzatának megfelelően történik, a kiállító a nevezési lap aláírásával, valamint 
az online rendszerbe történő nevezéssel vállalja azoknak betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt. 
 A kiállításra kizárólag 3 hónapos kort betöltött és FCI származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be, egy kutya egy osztályba nevezhető. 
 Nevezni csak online, postai úton, kiemelt kiállításokon és személyesen a MEOE központjában van lehetőség! 
 Faxon és e-mailen érkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. 
 A nevezés egy bizonyos kutyára szól, a kutyák cseréjére nincs lehetőség. 
 A nevezési díjat távollét esetén is be kell fizetni. 
 Olvashatatlan és hiányos nevezési lapot nem áll módunkban elfogadni. 
 Postai úton történő nevezés esetén kérjük, használja a letölthető nevezési lapunkat. 
 

ONLINE ENTRY / ONLINE NEVEZÉS : 
www.nevezes.dogshow.hu 

  
Entry address for entries sent by post / Nevezési cím:  

Társasági Kutyások Kynológiai Egyesülete (TKKE) 
2081 Piliscsaba 1 PF 73. Hungary 

 

 


