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1.   BEVEZETÉS 
 

A Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (Német Juhászkutya Egyesület (SV), bejegyzett 
egyesület) fajtaalapító egyesület, ami által meghatározó és felelős tényező a fajta tekintetében.  
E minőségében elismert a VDH és az FCI által. 
A Magyarországi Német Juhászkutya Klub (továbbiakban - MNJK), mint államilag elismert tenyésztő 
szervezet és a Német Juhászkutya Egyesületek Világszövetsége (WUSV) tagja, a német juhászkutya 
fajta magyarországi fajtaegyesülete. 
Alapszabályában meghatározott céljai és feladatai érdekében a fajtagazda németországi Német 
Juhászkutya Egyesület (SV) szakmai szabályzatait figyelembe véve alakította ki saját szakmai 
szabályrendszerét. 
 
Az MNJK körung (tenyészszemle) szabályzata a „német juhászkutya” fajta tervszerű tenyészetésének 
követelményeit szolgálja és a körungozási eljárás összes területét felöleli.  
E szabályzat az Alapszabály része és az egyesület minden tagjára, illetve a hatályos jogszabályokra 
tekintettel a német juhászkutyát Magyarországon tenyészteni óhajtó, nem tag, magyar állampolgárra 
nézve, kötelező érvényű. 
A körung szabályzat a tenyészállatok kiválasztásának szempontrendszere. Célja az egyedek 
viseledési teljesítménye és anatómiai felépítése alapján történő osztályozás, különös tekintettel a fajta 
értékeinek megőrzésére és nemesítésére. 

 
2.   AZ MNJK-KÖRUNG INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 
2.1.  A Körungok rendezésének  szabályai 
 

Az MNJK Helyi Szervezetei (HSz), illetve a vezetőség által kijelölt, területileg illetékes tenyésztési 
felelősök jogosultak körung megrendezésére. 



Ezen igényüket az MNJK  TH - hoz jelenthetik be, aki intézkedik igényük éves rendezvénytervbe való 
besorolásáról, annak megjelentetéséről és a hatóság tájékoztatásáról..  
Azonos időpontra vonatkozó igény esetén az MNJK  Tenyésztési Főfelügyelője jogosult dönteni. 

 
 
2.2.  A körmester 
 

A körmester az MNJK tapasztalt tenyészbírója, aki a körungon közreműködik.  
A körmester évenkénti rendszeres foglalkoztatásra jogigénnyel nem rendelkezik.  
A körmester alkalmazása az adott helyi szervezet illetékessége.  
A körungon közreműködő segéd kijelölése szintén a helyi szervezet hatásköre. 
(Tekintettel arra, hogy Magyarország földrajzi kiterjedése kb. 1 németországi tartománynak felel meg, 
az MNJK ennek megfelelően alkalmazza a szabályzatot. Kivételt képez itt a tenyészkörzetek kérdése, 
amely esetben a vonatkozó korábbi saját rendelkezések érvényesek - ti: körungkörzet elhagyására). 

 
2.3.  Körungkörzetek - illetékesség 
 

Az MNJK területi elven alapuló körungkörzeteket alakít ki a helyi szervezetek e körzetekbe nyernek 
besorolást. 
A tagok kutyáikat csak a helyi szervezetek szerinti körungkörzetben körungozhatják.  
Körungkörzet elhagyása az adott körungkörzet Körmesterének írásban benyújtott kérelem 
engedélyezése esetén lehetséges.  
Az engedély egy naptári évre szól, és az azt megelőző év december 31-ig kell beadni. 

 
2.4.  Körszezon 
 

A körszezon évenként március 01-től  november 30-ig tart. 
Ettől eltérő időpontban csak a vezetőség hozzájárulásával rendezhető körung.   
Egy kutya felvezetése ezen időszak alatt csak egyszer lehetséges. 
Kivéve, ha az eredménytelenség „nem elégséges” őrző-védő munkából ered  és az 
eredménytelenség hiányos engedelmességből fakad, vagy az őrző-védő munkánál 
nem ereszt a kutya, úgy akkor egy naptári évben összesen háromszor vehet részt 
körungon. 
 

2.5.   Jogi szabályozások 
 

2.5.1.  A körungon résztvevő kutyának szerepelnie kell az MNJK táltal vezetett MET, NJ kötetében  
  A kutya körung minősítése csak az MNJK tenyésztési rendszerében érvényes. 
 
2.5.2.  Körungkörzeti illetékesség 
  Az MNJK három körungkörzetet jelöl,  
  - az I-es Nyugat-Magyarország és a  
  - a II-es Keletmagyarország körzeteket.  
  - a III-as Budapest és térsége 
  A kutyát csak abban a körungkörzetben lehet körungozni, amelyikhez a tulajdonos a helyi szervezete 

szerint tartozik. 
  A körungkörzetet elhagyni csak az illetékes Körmester engedélyével lehet.  
  A körungkörzet elhagyása egy évre szól és a tárgyévet megelőző évben kell kérvényezni. 

A körungmester szabadon választhatja meg azt a másik körzetet, ahol körungoztatni óhajtja saját 
kutyáját. 

 
2.5.3.  Tenyésztési tilalom alá vont személy tulajdonában lévő kutyát sem általa, sem pedig egy harmadik 

személy által nem lehet felvezetni. 
 
2.5.4.  A közreműködő körungmester bírálata végérvényes. Ez ellen kifogással élni nem lehet. 



 
2.5.5.  A kutya körung eredményének pozitív, illetve negatív irányú befolyásolására a résztvevőknek, ill. a 

kívülállóknak (nézőknek) nincs joga. Ennek következtében nevezettek a döntés eredménye kapcsán 
kárigényt nem érvényesíthetnek. 

 
2.5.6.  Kötelezettség 
 

A kutya által okozott minden néven nevezendő kárért annak a tulajdonosa a jog szerinti felelős. 
 
3.   A KÖRUNGON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
3.1.   A kutyával szembeni követelmények 
 

A körungon csak az MNJK által vezetett MET – Nj köteteibe bevezetett német juhászkutyák bírálhatók 
el.  
A körung évében a kutya be kell, hogy töltse a 2 éves kort. 

 
3.2.  Az MNJK által elismert bírálónál és -rendezvényen, legalább IPO 1 szintű, sikeresen letett 

teljesítményvizsga fokozat igazolása. 
 
3.3  Kör-3 minősítéshez az MNJK által elismert bírálónál és -rendezvényen, Engedelmes Kutya (EK) 

szintű, sikeresen letett teljesítményvizsga fokozat igazolása szükséges. 
 
3.4.  MNJK által elismert bírónál és -rendezvényen tett állóképességi vizsga (ÁV) vizsga igazolása. 
 
3.5.  MNJK által elismert “a” minősítésű CsD/KD vizsgálati eredmény igazoltsága a Származási 

Bizonyítványban. 
  A 2011. 01.01 után született egyedek vonatkozásában ez a KD röntgenre is vonatkozik. 
 
3.6.  Az MNJK által elismert bírónál és MNJK által elismert rendezvényen adott minimum “JÓ” 

tenyészkiállítási minősítés. 
 
További feltételek: 
- beteg kutyát nem lehet felvezetni 
- tüzelő kutyát a körungmesternek kell jelenteni, aki ezután szabályozza a részvételt 
- a kutya tetoválási száma, illetve egyedi azonosítója alapján azonosítható kell, hogy legyen 
- szuka kutyát a vemhesség 42. napja után nem lehet felvezetni 
- szoptatós szukát az ellés utáni 42. nap után lehet felvezetni 

 
4.   A RENDEZŐ HELYI SZERVEZET FELADATA 
 

- megfelelő nagyságú (min. 30 x 60 m) kiképző pálya, búvóhelyekkel 
- adminisztratív feladatok ellátására alkalmas helyiség,  
- szociális helyiségek, 
- megfelelő létszámú, gyakorlott segéderő, 
- írógép és gépíró kapacitás. 

 
Felszerelések: 
 
- a körmester mellé kisegítő és írnok, 
- megfelelő méretű felvezetőkör (ring), 
- hangosbeszélő, 
- MNJK-mérőbot, 
- mérőszalag (szabó), 
- mérleg, 



- 2 db. riasztópisztoly elegendő lőszerrel,  
- startszám a nevezett felvezetőkne 
- mikrocsip leolvasó készülék 
 
A rendezvényvezető feladatai: 
 
- a nevezési lapok megfelelő időben történő érkeztetése 
- a dokumentumok hitelességének és valós adatainak ellenőrzése, 
- a körmester tájékoztatása a beérkezett nevezések számáról, 
- katalógus-szerű lista készítése a résztvevőkről: külön részben a kanok, ill. a szukák aszerint, hogy 
első vagy második körungot teljesít, 

- a kutyák ellenőrzött dokumentumainak a kezdés előtt történő átadása a körmester részére, 
- a résztvevők MNJK tagsága érvényességének ellenőrzése. 

 
5.   NEVEZÉS A KÖRUNGRA 
 

A rendezvénytervben kiírt körung jelzett időpontját megelőző 7. napig kell a nevezést – a „Nevezés 
körungra” nevű nyomtatványon - a helyi szervezet rendezvényvezetőjének eljuttatni. Legkésőbb a 
körung napján a következő dokumentumokat kell átadni: 

a) eredeti MNJK Származási Bizonyítvány (SzB), illetve egyéb eredeti hiteles dokumentumok. 
b) tenyészbírálati és teljesítményértékelő füzet (TBTF) 
c, második ill. módosító körung esetén az előző körungbírálati lapot 
d) a 3.2 - 3.5 pontokban jelölt egyéb dokumentumokat. 
e) a Nevezés körungra lap  igazoló részét 

Az egy körnapon a bírálható kutyák száma minimum 1 - maximum 50.  
Amennyiben a nevezési szám az 50-et meghaladja, úgy egyazon hét végén még egy (vagy fél) napot 
a rendezvény kivitelezhetősége érdekében be kell iktatni. 

 
6.   KÖRUNGOZÁS GYAKORLATA 
 
6.1.  Viselkedésvizsgálat 
 

A körmester minden kutya viselkedését megvizsgálja. Ez a körung ideje alatt folyamatosan is 
történhet.  
A kutya a standardban rögzítetteknek megfelelően „magabiztos” (kiegyensúlyozott, nyugodt 
idegrendszerű, jóindulatú) kell legyen. 

 
6.2.   Lövésközönbösségi vizsgálat 
 

Legkevesebb 15 lépésről 6 mm-es riasztópisztolyból leadott legkevesebb 2 lövés esetén a kutyának 
azonos módon (közömbösen) kell viselkednie. 

 
6.3.   Őrző-védő gyakorlatok  

A körmester rendelkezésére áll a helyi szervezet által biztosított és az MNJK által minősített 
kiképzősegéd. 

 
  Kivitelezés: 
 
  I. Rátámadás 
 

  1.  A felvezető pórázon vezetett kutyával jelentkezik a körmesternél. 
  2.  A körmester utasítására a felvezető kutyájával a búvóhely előtt 25 m-re lévő kijelölt helyre 

megy és a kutyát a pórázról lecsatolja. 
  3.  A pórázt vagy vállon átlósan átvetve összecsatolja, vagy zsebre teszi. 



  4.  A körmester utasítására a felvezető a szabadon lábnál követő kutyával elindul a búvóhely 
felé. 

  5.  A kutya szorosan láb mellett kell, hogy haladjon. 
  6.  A körmester utasítására, amikor a felvezető a kutyával kb. 7 m-re megközelítette a 

búvóhelyet, a segéd a búvóhelyről kilépve küzdelemre ingerlő hangot hallatva támad a 
felvezető, illetve a kutya felé és a kutyának fogást ad. 

  Ha a kutya még a jelzés előtt kitör, ebben az esetben nem támadhat a segéd. 
A kutyavezető részére most két további próbálkozási lehetőséget kell 
biztosítani a gyakorlat kivitelezésére. Amennyiben a harmadik próba sem 
sikeres ugyanennél az oknál fogva, az őrző-védő gyakorlatot engedelmesség 
hiányában meg kell szakítani. Ebben az esetben a dokumentumokat a 
kutyavezetőnek vissza kell juttatni, és a kutya ugyanabban az évben újra részt 
vehet körungon. Az engedelmesség hiánya miatt eredménytelen körung egy 
naptári évben legfeljebb 3 alkalmat ad a részvételre. 

  7.  A kutyának a támadást energikus, teljes és biztos fogással kell elhárítania. 
  8.  Amikor a kutya már fog, a segéd két botütést mér a combok, az oldalak vagy a mar tájékára. 
  9.  A támadás elhárítása során a felvezető bátorítása megengedett. 
10.  A körmester utasítására a segéd a küzdelmet befejezi és nyugodtan állva marad. 
11.  A kutya önállóan, vagy „ereszd” hangjelre ereszt és őrzi a segédet. 
12.  A körmester utasítására a felvezető a kutyához lép. 
13.  Pórázra veszi a kutyát és egy - a körmester által megjelölt - búvóhelyre távozik. 

 
     II.  Támadás elhárítása őrzéssel 
 

  1.  A felvezető a körmester utasítására a búvóhelyről kutyájával előlép és az előre kijelölt indítási 
ponthoz állnak fel (középvonal). 

  2.  A pórázt lecsatolja és a kutya nyakövét megfogja. 
  3.  E pozícióban maradnak mindaddig, amíg a felvezető a körmester jelére „előre” 

vezényszóval a kutyát a támadás elhárítására nem küldi. 
  4.  A segéd a körmester utasítására elhagyja a számára korábban kijelölt búvóhelyet és - így 

kb. 70-80 lépés távolságban a kutyavezetőtől - normál lépésben átsétál a pályán. 
  5.  A felvezető „álljon meg” kiáltással helyben maradásra szólítja fel a segédet. 
  6.  A segéd figyelmen kívül hagyva a felszólítást, szemből támad a felvezető, illetve kutyája felé. 
  7.  Ekkor a körmester haladéktalanul utasítja a felvezetőt a támadás elhárítására. 
  8.  A felvezető azonnal „előre” hangjellel indítja a kutyát és állva marad. 
  9.  A kutya határozottan, energikusan, teljes, biztos, nyugodt fogással kell, hogy a támadást 

elhárítsa. 
10.  Ha  a kutya már fog, a segéd rövid küzdelem után - botütés nélkül - a körmester utasítására 

a küzdelmet beszünteti. 
11.  A kutya ezután önállóan, vagy az „ereszd” vezényszóra ereszt és figyeli a segédet. 
12.  A körmester utasítására a felvezető normál lépésben a legrövidebb úton a kutyához megy 

és pórázra veszi. 
13.  A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával a körmesterhez megy, lejelentkezik és elhagyja a 

pályát. 
 

III.  Azonossági ellenőrzés 
 
 A lejelentkezésnél a kutya tetoválási és/vagy mikrocsip számát a körmester ellenőrzi. 
 
IV.  Értékelés 
 
1.   Eresztés 
 
1.1.  A támadás befejezése után a kutya önállóan ereszt. 
1.2.  A felvezető az első „ereszd” hangjelet normál időn belül önállóan adhatja. 



1.3.  Ha a kutya az első vezényszóra nem ereszt, a kutyavezető a körmester utasítására még 
kétszer adhat hangjelet az eresztésre. 

1.4.  Az „ereszd” vezényszó kiadásakor a felvezető nyugodtan áll és nem hathat más módon a 
kutyára. 

1.5.  A kutya nevének alkalmazása eresztetési hangjelként kerül értékelésre. 
1.6.  Ha a kutya a vezető közeledése alatt ereszt, úgy ez akkor értékelhető eresztésként, ha a 

vezető még több, mint öt lépésre van a kutyától. 
1.7.  Ha a kutya a rátámadásnál, ill. a támadás elhárításánál önállóan őrizve, ill. hangjelre ereszt, 

úgy minősítése: „ereszt”. 
1.8.  Ha ez nem teljesül - akár csak egy esetben is -, úgy a minősítés: „nem ereszt”. 

Ebben az esetben a körung eredménytelen. Ez esetben a 
kördokumentumokat a tulajdonosnak vissza kell juttatni, és a kutya ismételt 
körungon szerepelhet. 
A „nem ereszt” minősítésből kifolyólag egy naptári évben legfeljebb 
háromszori részvétel megengedett. Egy naptári évre eső felvezetések száma 
legfeljebb háromszori lehet, függetlenül attól, hogy az ismételt felvezetést az 
„engedelmesség hiánya” vagy a „nem ereszt” minősítés tette szükségessé. 
 

1.10.  A körmester az őrző-védő gyakorlat kivitelezése folyamán a felvezető és a kutya közvetlen   
közelében tartózkodva intenzíven figyeli azok viselkedését, egészen a bekísérés 
befejezéséig. 

 
2.  Az ösztönös adottságok, a magabiztosság és a terhelhetőség (ÖMT) értékelése. 
 
Az őrző-védő gyakorlat összesített értékelésére adható minősítések: „dícséretes”, „kifejezett”, „meglévő” 
és „nem elégséges”. 
 
 2.1. „dícséretes” 
 

 Sugárzó magabiztosság, rettenthetetlenül célratörő és biztos fogás, botütésre aktivitásnöveléssel 
reagál, teljes összpontosítás mellett maximális vezethetőség 

 
2.2.  „kifejezett” 
  
 Magabiztosság, akaratteli, célratörő és biztos fogás, határozott fogástartás, botütésre semmilyen 

negatív reakció, közeli összpontosított figyelés az őrzési fázisban. 
 
2.3.  „meglévő” 
  
 Kifogásolható megnyilvánulások, magabiztosság, célratörés a fogás-kivitelezése és ütés elviselése 

tekintetében éppúgy, mint az őrzési fázisban. 
 
2.4.  „nem elégséges” 
  
 Hiányzó magabiztosság, erős hiányosságok a terhelhetőség tekintetében és érdektelenség a 

segéddel szemben. 
 
V.  A főtenyészszemle őrző-védő gyakorlata kivitelezésének kiegészítő szabályozása. 
 
1.  A körmester részére 2 fő segédet bocsát rendelkezésre a rendező szervezet. 
 
2.  Az adott őrző-védő gyakorlat után közvetlenül, annak eredményét hangosító berendezés 

segítségével nyilvánosságra kell hozni. 
3.  Az őrző-védő gyakorlat befejezése után a tetoválási szám ellenőrzését egy - a körmester által 

megbízott - bíró végzi el. A bírót a rendező helyi szervezet biztosítja. 



 
6.4.   Méret- és súlyadatok felvétele 
 
  A súly, mellkasmélység és mellkas körméret felvétele egy - más a rendezvényvezető által kijelölt - 

személy révén is kivitelezhető. 
  A magasság megállapítása a körmester feladata. 
 
6.5.   Állás- és mozgás közbeni bírálat 
 
  A bemutatás folyamán a körmester elkészíti a körbírálatot (tenyészbírálatot). A kutyát lényegi 

beavatkozás nélkül kell állásban és mozgásban felvezetni. 
 
6.6.   Értékelések, igazolások 
 

A kutya mindenkori körungja alkalmával a körmester értékelését hangosbemondó segítségével hozza 
nyilvánosságra. A kutya tulajdonosa a rendezvényvezetőtől megkapja a nevezett eredményről a 
körmester által aláírt igazolást. 
Ez az eredményen kívül tartalmazza még az SzB átvételének igazolását és központi irodának való 
megküldése tényét. 

 
7.   KÖRUNG MINŐSÍTÉSI RENDSZER 
 
7.1.   Kör 1 („Tenyésztésre javasolt”) minősítési osztály 
 

A Kör 1, a legmagasabb fokozatú tenyészminősítés és azon kutyák kapják, amelyek javasoltak a 
tenyésztés számára. 
A fajtaképnek és tenyészcélnak minden tekintetben megfelelő kutyák nyernek ide besorolást. 

a,)  standard szerinti méretek, súly és anatómiai felépítés, 
b,) általános viselkedés, magabiztos, jóindulatú, kifejezett ösztönadottságok, magabiztosság és 
terhelhetőség, 
c,)  kifogástalan, hiánytalan fogazat, dupla P1 elfogadott. 

 
7.2.   Kör 2 („Tenyésztésre alkalmas”) minősítési osztály 
 
  A következő tulajdonságokkal rendelkező kutyák kerülnek ide besorolásra: 

a,) kisebb jelentőségű anatómiai hiányosságok, 
b,) standard mérettől eltérő méretek, pl. magasabb mar ± 1 cm-ig, 
c,) az ösztönös adottságok, magabiztosság és terhelhetőség (TSB - ÖMT) „meglévő” minősítésű, 
d,) hiányos fogazat: 

- egy P1, illetve egy metszőfog, 
- két P1, ill. egy P1 és egy metszőfog, 
- egy P2 vagy csekély ráharapás a középső metszőfogakra. 

 
7.3.      Kör 3 („Tenyészthető”) minősítési osztály 

 
Azok a kutyák kaphatják ezt a minősítés, amelyek a körung feltételek közül nem rendelkeznek  MNJK 
által elismert munkavizsgával (min. IPO 1), de a többi vonatkozásban megfelelnek  a kör 1 vagy kör 2 
minősítés elérése követelményinek. 
 

7.4.  Körungosztály javítás 
 
  Kör 2 és Kör 3 minősítésű kutya tulajdonosának (akár először, akár másodszor körungozott a kutya ) 

adott a lehetőség hogy a következő évben ugyanazon körmesternél a kutyát felvezetve körungosztályt 
javítson. Erre a körmester beleegyezésével kerülhet sor, mivel Ő ítéli meg, hogy a javítás reális 
lehetősége fennáll-e.  



  Körungosztály javítás - akár első, akár második körungról legyen szó - csak egy alkalommal 
lehetséges. 

 
7.5.   Egy évre történő visszaminősítés 
 

a,) a fejlettség hiánya még nem teszi lehetővé a körung teljesítését, 
b,) a kutya viselkedése, vagy az ösztönös adottságok, magabiztosság, terhelhetőség megítélése 

sikeres körungeredményt nem igazol, 
c,) A 7.5 pont megvalósulása után csak egyszer van lehetőség sikeres körungot teljesíteni. Ha 

ugyanazon okok, hiányosságok miatt a sikeres körung meghiúsul, úgy az kizáró ok további 
körungkísérlet megtételére. 

  
7.6.   Sikertelen körung 
 

A következő hiányosságok kizárják a körung sikeres teljesítését: 
 
a,) feltűnő anatómiai hiba, 
b,) a felső, illetve alsó mérethatárt 1 cm-nél nagyobb mértékben meghaladó eltérés, 
c,) herehibák, 
d,) foghiányok: - 1 x P3 
  - 2 metszőfog 
  - 1 x P2 + 1 metszőfog 
  - 1 x P2 + 1xP1 
  - 2 x P2, 
e,) feltűnő pigmenthiány, 
f,)  a háton szétváló hosszú szőrzet, aljszőrzet nélkül. 

 
7.7.   A körung érvényessége 
 
7.7.1. Az első, illetve megszakítás utáni körung két évre érvényes tenyésztési engedélyt jelent. A második 

évben a kutyának második körungot kell teljesítenie. 
 
7.7.2. A sikeres második körung a kutya élete végéig tenyésztési engedélyt jelent. 
 
7.7.3. Körungosztály javítás nem hosszabbítja meg az eredeti körung érvényességének időtartamát. 
 
7.7.4. Vemhes szuka második körungjának érvényessége a szuka felvezetése nélkül is egy évvel 

meghosszabbítható (körhosszabbítás) a körung napján az alábbiak igazolása mellett: 
- fedeztetési igazolás, amely bizonyítja, hogy a szuka legkevesebb 42 napja fedeztetve lett. 
- az illetékes helyi szervezet tenyésztési felelősének igazolása, hogy a szuka láthatóan vemhes, 
- a fentiek vonatkoznak a szoptató szukára is, amennyiben az ellés napja és a körung időpontja 
között nem több, mint 42 nap van, 

- más okok a körung érvényességének meghosszabbítását nem teszik lehetővé. 
 
  7.8.   A körung érvényességének megszűnése 
 

Egyszer már körungozott kutya második körungra való fel nem vezetése esetén a tenyészengedély a 
második év végével lejár. 

 
   7.8.1.  A körung érvényessége ugyancsak megszűnik a kutya nem egyesületi tag részére történő 

eladásával is, amennyiben az új tulajdonos 3 hónapon belül nem szerez MNJK tagságot, illetve nem 
tag lévén írásban nem nyilatkozik az MNJK tenyésztési programjának elfogadásáról.. 

 



   7.8.2.  Egy kutya körungjának érvényessége megszűnik akkor is, ha tulajdonosát az egyesület tagjai 
sorából kizárta. Az érvényesség megszűnésének időpontja a kizáró határozat jogerőre 
emelkedésének napja.  

 
   7.8.3.  Érvényesség megszűnése körungból való kizárás által: 

Ez a körmester, vagy egy tenyészbíró körhivatalhoz eljuttatott beadványa alapján lehetséges.  
Az eljárás időtartama igazodhat a körung-szünethez. 

 
8.  KÖRLAP ÉS KÖRKÖNYV 
 

A körungozott kutya részére a Központi Iroda térítésköteles körungbíálati lapot állít ki.  
Ezt és az eredeti SzB-t a körung utáni néhány héten belül a kutya tulajdonosa részére megküldi.  
A nem körungozott kutya tulajdonosa is visszakapja az eredeti SzB-t, amelyre rávezetésre kerül a 
sikertelenség oka. 


