Magyar Vadászgörény Klub
Kiállítói kézikönyv
1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: http://www.mvk.hu
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: info@mvk.hu

A vadászgörény kiállítás
Üdvözöllek a Magyar Vadászgörény Klub kiállításain. Ez a leírás a Magyar Vadászgörény Klub kiállításainak
bemutatásának céljával készült. Reméljük, hasznosnak fogod találni ezt a segédletet. Ha a leírás elolvasása után is
marad kérdésed, fordulj hozzánk bizalommal a 06 70 555 07 07 telefonszámon, vagy az info@mvk.hu e-mail címen.
Részt venni egy vadászgörény-kiállításon jó szórakozás, és sokat lehet belőle tanulni. Az elbírálási folyamat, és a
csoport eredményei hozzásegíthetnek az ideális és egészséges vadászgörény és tartása megismeréséhez. Más
görénytulajdonosokkal találkozva lehetőséged lesz arra, hogy tapasztalatokat cserélj, megismerd a legfrissebb
híreket, ötleteket, trükköket.
Minden érdeklődőt szívesen látunk, és ajánljuk a vadászgörények résztvételét. A kiállítási kategóriákban bármilyen
vadászgörény indulhat, és győzhet, származástól vagy pedigrétől függetlenül. A megitélés szempontjából nem
számít, hogy a vadászgörény kereskedésből származik, magántenyésztőtől, vagy menhelyről. A korlátozás csak kor
és egészségi állapot alapján történik.
A rendezvények idejéről a http://www.mvk.hu oldalon, a 06 70 555 07 07 telefonszámon, és az info@mvk.hu e-mail
címen tájékozódhatsz.

Jelentkezés
A jelentkezéshez regisztrálnod kell a vadászgörényed. A nyilvántartásba vételi lapot beküldheted az első kiállításra
való nevezési lappal együtt is. A nyilvántartásba vételi lapot csak egyszer kell beküldened.
A kiállítási kategóriákban bármilyen regisztrált vadászgörény indulhat, de a tenyészszemlén megköveteljük a
törzskönyvi nyilvántartásba vételt, illetve a chipszámot.
A következő információkra lesz szükséged a regisztrációs lap kitöltéséhez:
•

A vadászgörény neve: Kérünk, a vadászgörény teljes nevét add meg. Ha van "családneve", vagy más teljes
neve a vadászgörénynek, használd azt is.

•

A vadászgörény neme: Ha ivartalanított, annak jelölése is szükséges.

•

A vadászgörény születési dátuma: Add meg az év/hónap/napot, ha lehetséges. Ha nem ismert, akkor az
év/hónap is elegendő. Ha nem vagy biztos benne, próbáld megtippelni, és a későbbiekben is ezt a dátumot
használd a Magyar Vadászgörény Klub nyomtatványain.

•

A görény színezete és mintázata: Ha bizonytalan vagy, csatolhatsz színes, jó minőségű képet a
jelentkezéshez. A színezet lehet Vadas, bézs, albínó, vagy ezüst. A vadas sötétebb színű, a bézs világosabb,
az albínónak pedig fehér a bundája és piros a szeme. Az ezüst görény bundájában váltakozva fordulnak elő
sötét és fehér szőrszálak. A mintázatnál, szőrtípusnál valószínűleg a „standard”, ill „rövid-szőrű” választ
kell megjelölnöd, ha nem tudod, melyiket kell megjelölni.

A következő információ megadása nem kötelező, csak ajánlott:
•

A vadászgörény szüleinek nevei, tenyésztőjének neve: Ha ismertek a görényed felmenői, csatolj a
nyilvántartásba vételi laphoz egy származási bejelentőt.

A nevezési lapon a következő adatok megadása szükséges:
•

A vadászgörény regisztrációs, illetve törzskönyvi száma: Amennyiben a nevezéssel egyidejűleg küldöd be
a regisztrációs lapot is, a regisztrációs szám mezőt hagyd üresen. Amennyiben nem ismered a számot,
akkor a kitöltött adatok alapján fogjuk megkeresni a görényedet az adatbázisunkban. Ha bármi probléma
merül fel, a megadott telefonszámon, email címen fogunk keresni.

•

A vadászgörény adatai: Ha a regisztrációs számot nem adtad meg, a görény adatait az egyértelműség
kedvéért töltsd ki itt is. Amennyiben a regisztrációs számot megadtad, szintén ajánlott az egyéb adatok
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kitöltése is, de nem kötelező. Az egyéb adatok kitöltése akkor jelent segítséget, ha a regisztrációs számot
hibásan, vagy olvashatatlanul adtad meg.
•

A tulajdonos adatai: A tulajdonos azonosító adatait a lehető legpontosabban töltsd ki, mivel a megadott
címre, e-mail címre, telefonszámra érkezhetnek további információk a rendezvénnyel kapcsolatban.

•

Rendezvény neve, ideje: Ez a letölthető formanyomtatványon már előre ki lesz töltve.

•

Kategória neve: A kategóriák két csoportba sorolhatók: A tenyész-szemlére, és a kiállítási kategóriára.

A nevezési lapot, regisztrációs lapot postán tudod eljuttatni nekünk a „Magyar Vadászgörény Klub, 1330, Budapest,
Pf. 75.” címre, vagy személyesen a klubnapokon, vagy egyéb rendezvényeinken. Két jelentkezési határidő van, az
egyik 2 hónappal a rendezvény előtt, a másik 1 hónappal a rendezvény előtt (a határidőkre a nyomdai átfutás ideje
miatt van szükség, kérünk, azokat tarts be, különben elképzelhető, hogy görényed nem indulhat). Amennyiben a
nevezés az első határidő lejárta után lett feladva, többe kerül a résztvétel. Amennyiben a nevezés a második határidő
után érkezik be, nem tudjuk garantálni a vadászgörény résztvételét a rendezvényen. Fizetni banki átutalással, sárga
csekken, vagy személyesen lehet. Kérésre szívesen postázunk sárga csekket.

Korlátozások
A nevezéssel kapcsolatosan a Magyar Vadászgörény Klub a következő követelményeket támasztja:
•

Minden, a rendezvényen megjelent vadászgörény legalább 3 hónapos kort el kell érjen.

•

Minden görénynek, amely a rendezvény területére bármilyen okból belép, rendelkeznie kell a megfelelő
(MVK által elismert) oltásokkal. Erről írásos igazolással kell rendelkezz, melyen szerepelnie kell az
oltóanyag nevének, a beadás dátumának, valamint a sorozatszámának. Az igazolásnak eredetinek kell
lennie, nem pedig másolatnak. Szóbeli igazolás, másolat nem elfogadott.

•

Minden, a szemlén megjelenő vadászgörény jó egészségben kell legyen, külső, belső parazitái nem
lehetnek, fertőző betegséggel nem rendelkezhet. Erről 3 napnál nem régebbi állatorvosi gazolást kell
bemutatni.

•

Koszos hordketrec, egyéb felszerelés nem engedélyezett a rendezvény területén. A megfelelő felszerelés
ismertetését lásd alább.

•

A műtéti varratokkal rendelkező vagy más sebészeti beavatkozás után levő állat , tüzelő, vemhes, vagy
szoptató nőstény nem jelenhet meg a rendezvényen. A péra átmérője nem haladhatja meg a 4 mm-t.

•

A harapós vadászgörények a bírálatból a bíró döntése alapján kizárhatók.

További előkészületek
Egy jó gazda már jóval a rendezvény előtt megbizonyosodik arról, hogy vadászgörénye megfelelő formában van-e.
A következő tényezők jelentősen befolyásolják a vadászgörény egészségét és megjelenését, így értékelését:
•

Étkezés: A vadászgörény megfelelő görénytápok mellett főtt húst is kell kapjon. Egy görény étrendje
legalább 32% fehérjét kell tartalmazzon, és legalább 18% zsírt. A szárnyas és egyéb hústermékeket
részesítsük előnyben. A gabona, és egyéb növényi termékek csak a sor végén szerepeljenek.

•

Testmozgás: Biztosítsuk, hogy a görény minden nap legalább 3-4 órát játsszon, mozogjon ketrecen kívül.
A testmozgás segíti a csontok és izmok megerősödését, és fontos a vadászgörény szociális igényeinek
kielégítéséhez.

•

Ápolás: A rendszeres ápolás segít abban, hogy a vadászgörény megőrizze egészségét, és jólápoltságát.
Rendszeres időközönként vágd le a görény körmeit (de ne túl rövidre), tisztítsd meg a füleit, keféld ki a
bundáját. A rendszeres ápolás hiánya jól látható a bírók számára. Ne vigyük ugyanakkor az ápolást
túlzásba, a vadászgörény maradjon vadászgörény.
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Szemle előtti felkészülés
Pár nappal a szemle előtt még érdemes megtenni pár dolgot, hogy biztosítsd, vadászgörényed tényleg a legjobb
formájában legyen:
•

Karmok: Két-három nappal a szemle előtt vágd le a karmokat. Ez biztosítja, hogy a szemle idejére a
karomvégek legömbölyödjenek. Ha a rendezvény napján még mindig éles a karom vége, egy
körömcsiszolóval csiszold meg az éles részeket. Mind a négy lábon vágd le a karmokat, ne csak a mellső
mancsokon. A karom végéből csak keveset kell levágni, hogy a vadászgörény megfelelően tudjon markolni
a mancsával, illetve hogy a mozgásban a karmokat is tudja használni. Érdemes a talajjal egy szintben
vágni, a természetes kopást utánozva, azaz ott vágni le a karmot, ahol a földdel érintkezne, amikor a
vadászgörény talpon áll. Légy óvatos, nehogy belevágj a rózsaszín részbe, hiszen ez fáj a görénynek. A
körömlakk, illetve egyéb, a köröm állapotát a természetesnél jobb színben feltüntető módszer
pontlevonással büntetendő.

•

Bunda: A bunda mosdatásánál, ápolásánál elsődleges szempont, hogy a vadászgörény maradjon
természetes. Az állatnak maradjon „görényszaga”, és a bundát az ápolás ne károsítsa. Az illatosított,
szagtalanítóval kezelt, agyoncicomázott vadászgörények pontlevonásban részesülnek. A bunda tisztulását,
illatát az alvórongyok gyakori cseréjével is lehet biztosítani.

•

Fülek: A szemle reggelén érdemes megtisztítani a görény füleit. Óvatosan tisztogasd a hallójáratok
környékét, nehogy fülzsír kerüljön a hallójáratokba, s a fülzsír a füldobhoz préselődjön. A hallójárat
belsejét egyáltalán ne tisztítsd. Bár a fület meg lehet tisztítani nem sokkal a körbe lépés előtt is, hagyj
elegendő időt, hogy a fül és a környező bunda megszáradjon. Ha a fül túlságosan ki van tisztítva, az
kellemetlen lehet a vadászgörénynek, és pontlevonásban részesülhet a bírálat során.

A szemle előtt max. 3 nappal el kell látogatnod az állatorvoshoz, és kérned kell tőle egy állatorvosi igazolást. Az
igazoláson szerepelnie kell az állat legutolsó oltásainak, illetve annak, hogy az állat egészséges, és külső ill. belső
parazitáktól mentes. Az állatorvosi igazolás megtalálható ezen leírás mellékletében is.

Csomagolás
A következő listát használhatod, amikor a szemlére készülsz:
•

•

Ápolókészlet
•

Karomvágó olló

•

Kefe

•

Fültisztító folyadék

•

Fültisztító pálcikák

•

Vatta

Utazóláda (Egy vagy két szintes, (60 cm x 60 cm-nél nem nagyobb)
•

Alvóhely (Függőágy és rongy)

•

Alomtálca

•

Etetőtálka (a rácsra erősíthető)

•

Itatótálka (a rácsra erősíthető)

•

Biztonságos játékok

•

Ketrecfedő pokróc

•

Extra alvórongy
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•

Étel

•

Alom

•

Alomlapát

•

Papírtörlő

•

Fertőtlenítőszer (beszerezhető patikákban)

•

Póráz és hám

•

Oltási könyv - eredeti!
•

Veszettség, szopornyica elleni oltás bizonyítása dátummal, sorozatszámmal

•

Állatorvosi igazolás – 3 napnál nem régebbi!

•

Fényképezőgép

•

Pénz

Utazás
Autóval: A vadászgörények nem bírják a meleget. ha lehet, meleg időben légkondícionált autóval utazzunk. mindig
vigyázzunk, hogy a görény ketrece ne legyen közvetlen napsugárzásnak kitéve. Ne tegyél golyós itatót a ketrecbe,
mert ki fog folyni. Ehelyett inkább fölcsiptethető itatót alkalmazz, melyet csak félig töltesz vízzel, és ellenőrizd
rendszeresen.

Bejelentkezés, egészségügyi ellenőrzés
Amikor megérkezel, minden vadászgörényed át kell essen egy egészségügyi ellenőrzésen, akár részt vesz a szemlén,
akár nem. A bejelentkezési procedúra segítségével nem csak megbizonyosodhatunk arról, hogy minden résztvevő
görény egészséges és oltott-e, hanem emlékeztet is az évenkénti állatorvosi vizsgálat, és az otthoni rendszeres
ellenőrzés szükségességére. Minden görény parazitamentessége, tisztasága, általános egészsége ellenőrzésre kerül.
Az oltási bizonyítványokat is megvizsgáljuk. A bolhával rendelkező, vagy nem egészséges görények nem léphetnek
be a szemle területére.
Oltási könyv: Minden, kiállításra belépő görény kell rendelkezzen szopornyica, leptospirózis és veszettség elleni
oltással. Írásos bizonyítvánnyal kell rendelkezned az oltásokról, ami tartalmazza az oltások nevét, a beadás dátumát,
valamint sorozatszámát. A szóbeli igazolás, vagy másolat nem elfogadható. Ha az oltások elavultak, vagy elfelejted
elhozni az igazoló iratokat, a vadászgörényed nem léphet be a kiállítás területére.
Elszállásolás: A vadászgörényed lehet drótketrecben, műanyag aljú ketrecben, vagy műanyag hordozóban. A
hordozónak/ketrecnek megfelelően szellőztethetőnek kell lennie, és szökésbiztos ajtókkal kell rendelkezniük. A
ketreceknek és hordozóknak megfelelő állapotban kell lenniük, rozsda, hajlott rács nélkül, és szilárd aljjal kell
rendelkezniük. Kihullott szőrzet, pisi, kaki, kosz nem lehet a ketrecben/hordozóban vagy rajta, valamint az alvóhely,
alomtálca, ételes és italos edényeknek tisztának kell lenniük. Helykihasználtsági okok miatt ne legyenek túl
méretesek (max. 60cm x 60cm), és előlre nyíljon az ajtajuk, ne fölfelé, hogy szükség esetén egymásra lehessen rakni
azokat. Javasolt paraván, vagy takaró használata, mely takarja a hordozó/ketrec 3 oldalát és tetejét. Az ujjak
ketrecből való távoltartása érdekében írjuk ki: "Ne nyúlj a ketrecbe". Friss étel és ital mindig a görény
rendelkezésére kell álljon. Almostálcája is legyen minden görénynek, ahol megfelelően tudja végezni a dolgát. A
granulált fa vagy papír almot javasoljuk. Az alvóhely és alomtálca a kiállítást megelőző 24 órában ki legyen
takarítva. Hozz tartalék rongyokat a "balesetek" esetére. A vadászgörény a bírálat előtt az erre elkülönített területen,
a hordozójában lesz. Így hosszabb időt is kénytelen lehet a hordozójában tölteni. Gondoskodj arról, hogy ezen idő
alatt se érezze magát kényelmetlenül.
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Kiállítás előtti felkészülés
Miután a görényed átesett az egészségügyi ellenőrzésen, a rendező sorszámot ad neked. Ellenőrizd, hogy minden
kategóriához és görényhez kaptál-e megfelelő sorszámot. Ha több görényed van, ráírhatod a görények nevét a
sorszámok hátoldalára. Tanulmányozd az időrendet, hogy megtudd, mikor lesz esedékes a körben való
megjelenésed.
Ha már beléptél a kiállításra, minél hamarabb állítsd fel a ketreceket, illetve tégy minél több hordozót egymásra, ha
nincs elég hely. Légy tapintatos a kiállítás többi látogatójával szemben. Ha kapcsolatba kerülsz más
vadászgörénnyel, a fertőzések elkerülése végett moss kezet, lehetőleg fertőtlenítő oldattal.
Hallgasd a bejelentéseket figyelmesen a kiállítás folyamán. Legyél készen, amikor a te vadászgörényed kategóriáját
hívják - a késlekedés pontvesztéssel, vagy akár kizárással is járhat. A kiállítások akusztikája nem mindig a legjobb,
és az időrend sem mindig az előre rögzített rendet követi, így - ha nem tudod mikor kerülsz sorra - kérdezd meg a
rendezőket.

Kiállítási etikett
A gyermekeket folyamatosan felügyeld. Ne rohangáljanak a kiállítás területén.
A vadászgörényekre folyamatosan figyelj.
A földön ne legyen vadászgörény, kivéve a játékra kijelölt területet.
Mivel a kiállítások szűk helyen zajlanak, légy megértő és türelmes másokkal.
A dohányzás a kiállítás területén tilos.
Más állat a kiállítás területén nem lehet jelen (kivéve vakvezető kutya).
A bírálat területére (a körbe) az arra kijelölt személyeken kívül tilos a belépés. A bírálat területe jól láthatóan ki lesz
jelölve, és a bíró asztala, írnok asztala körüli pár méteres területet jelenti. A kör megfelelően kicsi lesz ahhoz, hogy a
bíró fennhangú értékelését mindenki hallhassa, de elég nagy ahhoz, hogy szükség esetén a bíró konzultálhasson a
segédeivel, a vadászgörénynek nyugodt légkört biztosítson, és elegendő mozgásteret, levegőt biztosítson a bírónak
és segédeinek.

A tenyészszemle
A tenyész-szemle célja a tenyésztésre nem alkalmas egyedek kiszűrése, a tenyésztésre alkalmas egyedeknél pedig a
tenyészérték megállapításával segítséget nyújtani az otthoni tenyésztők munkájában. Az elbírálás célja a
tenyészthetőség megállapítása, aminek alapja az egészségesség, a kiegyensúlyozott viselkedés, és az esztétikus
küllem.
A tenyész-szemlén csak Magyar Vadászgörény Klub törzskönyvével rendelkező vadászgörények indulhatnak. Nem
kötelező a törzskönyvi kivonat kikérése, elég a nyilvántartásba vételi lapot kitölteni. A vadászgörénynek a későbbi
azonosítás érdekében chipezettnek kell lennie. Az alsó korhatár 10 hónap.
A rendezvényre való belépés és regisztráció után a kapott sorszámot erősítsd a vadászgörényed hordozójára, és
helyezd a vadászgörényt a hordozóval együtt az erre kijelölt gyűjtőhelyre.
A pontozást a tenyész-szemlén három bíró végzi, melyek egymástól függetlenül bírálják el a vadászgörényeket. A
vadászgörényeket a ringtitkár viszi a kijelölt helyről a bírálati körbe. A vadászgörény tulajdonosa (a ringtitkárnál
való) kérés után odamehet a gyűjtőhelyen elhelyezett vadászgörényéhez, de a bírói körbe még akkor sem léphet be,
amikor a vadászgörénye benn van.
A bíró meg fogja vizsgálni a görényedet, megjegyzéseket és pontszámmal kapcsolatos információkat ad az
írnoknak. Az írnok lejegyzi a megjegyzéseket, a minősítést, és kiszámolja a vadászgörény pontszámát. A
vadászgörény ezek után visszakerül a gyűjtőhelyre, ahonnan a második, majd harmadik bíróhoz is behívásra kerül.
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Ha a bíró minden vadászgörényt elbírált, a pontszámok és a minősítés összesítésre kerülnek. A tenyészszemle
kategóriáiban nincs eredményhirdetés, és nincs győztes díj, viszont megkapod a bírálati lapok másolatait.

Kiállítási kategóriák
A kiállítási kategóriák olyan bírálati módszert jelentenek, ahol az elbírálás tárgya elsősorban a bundaszín, mintázat,
és bunda-minőség. A kiállítási kategóriák a következők:
Sötét ivaros hím, sötét ivaros nőstény, sötét kedvenc, sötét kölyök,
bézs ivaros hím, bézs ivaros nőstény, bézs kedvenc, bézs kölyök,
albínó ivaros hím, albínó ivaros nőstény, albínó kedvenc, albínó kölyök,
mintás ivaros hím, mintás ivaros nőstény, mintás kedvenc, mintás kölyök.
Kevés jelentkező esetén a kategóriák a tenyésztési bizottság döntése alapján összevonhatók.
Sötét színezetek: blackself, standard fekete, standard barna (vadas), standard csokoládé, szolíd fekete, szolíd barna,
szolíd csokoládé, sziámi fekete, sziámi barna, sziámi csokoládé.
Bézs színezetek: standard pasztel, standard fahéj, szolíd pasztel, szolíd fahéj, sziámi pasztel, sziámi fahéj.
Albínó színezet: albínó.
Mintás színezetek: A panda, borz, zoknis, ezüst, fekete szemû fehér minden változata, minden színezetben (vadas
vagy bézs).
10 hónapnál fiatalabb görények a kölyök kategóriában nevezhetnek. 10 hónapos vagy annál idõsebb görények a
felnõtt kategóriákban nevezhetnek.
Az elkötött hímek ivaros hím kategóriába sorolandók.
A kiállítási kategóriákban csak Magyar Vadászgörény Klub nyilvántartásában levő vadászgörények indulhatnak.
Nem kötelező a kivonat, adatlap kikérése, elég az (ingyenes) nyilvántartásba vételi lapot kitölteni. A chipezés nem
kötelező.
A rendezvényre való belépés és regisztráció után a kapott sorszámot erősítsd a vadászgörényed hordozójára, és
helyezd a vadászgörényt a hordozóval együtt az erre kijelölt gyűjtőhelyre.
A pontozást a kiállítási kategóriákban egy bíró végzi, egyszerre több bíró több kiállítási kategóriát is bírál. A
vadászgörényeket a ringtitkár viszi a kijelölt helyről a bírálati körbe. A vadászgörény tulajdonosa bármikor
odamehet a gyűjtőhelyen elhelyezett vadászgörényéhez, de a bírói körbe még akkor sem léphet be, amikor a
vadászgörénye benn van.
A bíró meg fogja vizsgálni a görényedet, megjegyzéseket és pontszámmal kapcsolatos információkat ad az
írnoknak. Az írnok lejegyzi a megjegyzéseket, a minősítést, és kiszámolja a vadászgörény pontszámát. A
vadászgörény ezek után visszakerül a gyűjtőhelyre.
Ha a bíró minden vadászgörényt elbírált, a pontszámok és a minősítés összesítésre kerülnek. A kitűnő minősítésű
vadászgörények visszahívásra kerülnek, ahol megállapításra kerülnek az kategóriák győztesei. A kategória győztese
az összes kategória bírálatának lezajlása után részt vesz a BIS díj elbírálásában.
Amennyiben a bírálatnál megjelölt időben nem jelenik meg a vadászgörény, pontlevonásban részesül, amennyiben
pedig a kategória bírálatának végéig nem jelenik meg, csak utólag kérheti tulajdonosa a vadászgörény elbírálását, de
nem kötelezhető a bíró a már kiadott díjak újra kiosztására.
A győztesek meghatározása után történik az eredményhirdetés, amikoris a görényeket tulajdonosaikkal együtt
várjuk a bírói körben. A BIS győztes, Res. BIS győztes, kategória győztes, kategória második legjobb görénye kerül
kihirdetésre, és kap díjat. A díj átadása után a rendezők lefényképezik az első helyezetteket és tulajdonosaikat. A
győztes címek kiadása nem kötelező.
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Egészségügyi kérdések
Minden alkalommal, amikor a vadászgörényed kapcsolatba kerül más emberrel, vagy vadászgörénnyel, törődnöd
kell az egészségével. A rendezvényeken a fertőzések minimalizálása érdekében működj együtt a rendező
szervezettel.
Általános kockázatok:
•

A vadászgörény elkaphatja a náthát vagy influenzát az emberektől vagy más vadászgörényektől

•

ECE (Epizootic catarrhal enteritis): Ez egy fertőző koronavírus-csoport, ami görényről görényre terjed. Az
ECE tünetei zöld, folyós hasmenés, mely általában hamar megszűnik, de akár hosszú ideig is eltarthat.
Járulékos tünetei lehetnek hányás, levertség, és kiszáradás. Jelenleg nincs rá megelőző oltás. Az ECE a
görény teljes gyógyulása után sokáig (akár 6 hónapig) fertőzőképes maradhat, így a fertőző egyedek
kiszűrése szinte lehetetlen.

•

Harapás: Ha a vadászgörényed megharap valakit, és az illető a hatóságokhoz fordul, a vadászgörényt
karanténba helyezhetik, hogy ellenőrizzék, nem hordoz-e veszettséget. A veszettség elleni oltással ezt
megelőzhetjük.

A rendező szervezet felelőssége:
•

Minden, a körbe belépő vadászgörény egészségügyi igazolással, és orvosi papírokkal rendelkezik. Ezeket a
dokumentumokat minden esetben ellenőrizzük. Ezzel biztosítjuk, hogy a vadászgörényeket nem sokkal a
kiállítás előtt állatorvos látta, és egészségesnek találta. Természetesen az állat azóta is elkaphatott valamit,
vagy a betegség lappangó időszakban volt, így a betegséget 100%-osan nem lehet kizárni, ezzel számolni
kell.

•

Fertőtlenítési eljárások: Minden bíró, ringtitkár és tanuló segéd műanyag kötényt és rövid ujjú ruhát kell
viseljen. Az vadászgörények elbírálásai között fertőtleníteni kell a kötényeket, kezüket, karjukat és az
asztalt. Figyelni kell arra, hogy a vadászgörényt távol tartsák a ruhától, hajtól, vagy más olyan helytől,
amin a fertőtlenítés nehezen végezhető el.

A vadászgörény tulajdonosának felelőssége:
•

Érintkezés minimalizálása: A legfontosabb lépés, hogy minimalizáld vadászgörényed másokkal való
érintkezését. Ne engedd, hogy a bírón, ringtitkáron kívül más is a vadászgörényhez nyúljon, vagy ujját a
ketrecbe dugja. Használj paravánt, vagy takarót a ketrec vagy hordozó három oldalának és tetejének
védelmére. Ne vedd kézbe mások vadászgörényeit. Ha mégis kézbe veszed, mosd meg a kezed utána. Ne
engedd, hogy vadászgörényed más ketrecébe, hordozójába bemásszon. Ha tudsz, szerezz be kézfertőtlenítőt ilyen esetre.

•

Légy felelősségteljes: Ha a vadászgörényed beteg, vagy annak vélhető, ne hozd el a rendezvényre. A
stresszes környezet nem megfelelő egy beteg görénynek, mások vadászgörényeinek veszélyeztetése pedig
tisztességtelen tulajdonosaikkal szemben. A felelősség arra a helyzetre is vonatkozik, ha vadászgörényed
még nem beteg, de fertőző egyeddel találkozik a rendezvény előtt, akitől a betegséget elkaphatja.

•

Fertőtleníts otthon: Amikor hazaérkezel a szemléről, mosd ki a ruhád, cserélj cipőt a házba lépés előtt.
Tisztítsd, fertőtlenítsd a szemlénél használt hordozót, vagy ketrecet, és alomtálat. Ha meg tudod tenni, a
szemlére vitt vadászgörényeket tartsd külön a többiektől egy pár napig (optimális esetben 4 hétig).

Panaszok
A panaszok írásban nyújtandók be. A szemle rendezésével kapcsolatos kifogásokkal a rendező szervezetet kell
megcímezni. A bírói döntésekkel, pontozással, címekkel, stb. közvetlenül a Magyar Vadászgörény Klub Bírói
Testületét. A bírói döntés elleni óvásnak helye nincs. Ez azt jelenti, hogy a kapott minősítés, vagy kiadott címek,
illetve ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs. Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz
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kategóriába sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének helyszíni befizetése mellett,
írásbeli kérelemmel, amelyet az rendezőknek kell benyújtani. A rendezők egy órán belül döntenek, amennyiben az
óvásnak helyt adnak, a befizetett összeget visszafizetjük.
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Orvos adatai

Rendező szervezet
Magyar Vadászgörény Klub
1078 Budapest, Hernád u. 29. 2/25.
http://www.mvk.hu, rendezveny@mvk.hu
Telefon: 70/555 0707

ÁLLATORVOSI IGAZOLÁS
Vadászgörény Rendezvényen való résztvételéhez
Tulajdonos adatai:
Név
Cím
A vadászgörény adatai:
Regisztrációs száma2
Név
Születés ideje
Chip szám2
Neme1
Színe

1

nőstény / female
ivaros / intact
vadas / sable
egyéb / other:

hím / male
ivartalan / altered
bézs / pastel

elkötött / vasectomized
albínó / albino

Alulírott kezelő állatorvos igazolom, hogy a fent leírt állatot a vonatkozó állat-egészségügyi rendelkezéseknek
megfelelően megvizsgáltam, egészségesnek és szállításra alkalmasnak találtam, egy éven belül belső és külső
paraziták ellen kezelésben részesítettem. Nőivarú állat esetén az állatot megvizsgáltam, és nem találtam
vemhesnek. Igazolom továbbá, hogy a fent leírt állat az alábbi immunizálásban részesült:
Oltások adatai:
Neve

Ideje

Sorszáma

Szopornyica
Veszettség
Az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok és eredményei:

Az állatorvosi igazolás a kiállítástól számított 72 órán belül érvényes.
Kelt:

,
kezelő állatorvos aláírása
P.H.

Készült:

1 eredeti példány a szállítmánnyal
1 másolati példány a hatósági állatorvos számára
1 másolati példány a kezelő állatorvos számára

Magyar Vadászgörény Klub
Nevezési lap / Entry form

1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: http://www.mvk.hu
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: torzskonyv@mvk.hu

Nyomtatott nagybetűvel, vagy írógéppel kérjük kitölteni / Fill with capitals!
Tulajdonos adatai / Owner’s data:
MVK tagkártya száma2
MVK member ID2
Név
Name
Cím
Address
Telefonszám
Phone
E-mail
E-mail
A vadászgörény adatai / Ferret’s data:
MVK regisztrációs száma2
Breeding registration number2
Név
Name
Születés ideje
Birth date
Chip szám2
Chip number2
Neme1
nőstény / female
hím / male
Gender1
ivaros / intact
ivartalan / altered
elkötött / vasectomized
Színe1
vadas / sable
bézs / pastel
albínó / albino
Colour1
egyéb / other:
Nevezés adatai / Entry’s data:
Rendezvény neve III. Közép-európai Vadászgörény Fesztivál
Name of event 3rd Central-european Ferret Festival
Rendezvény ideje 2007. október 14. 9.00 – 18.00
Date of event 14th of October, 2007, 9am-6pm
Kiállítási kategória1 Sötét / Dark:
Beauty-contest category1
ivaros hím / intact male
kedvenc / pet
ivaros nőstény / intact female
kölyök / kit
A nevezők számától függően Bézs / Beige:
a kategóriák szükség szerint
ivaros hím / intact male
kedvenc / pet
összevonhatók
ivaros nőstény / intact female
kölyök / kit
Depending on the number of Albínó / Albino:
entries, the categories may be
ivaros hím / intact male
kedvenc / pet
grouped if neccessary
ivaros nőstény / intact female
kölyök / kit
Mintás / Patterned:
ivaros hím / intact male
kedvenc / pet
ivaros nőstény / intact female
kölyök / kit
Tudomásul veszem, hogy a nevezés díjköteles. A nevezési lap benyújtásával egy időben a díjat a Klub számára megfizetem, a
befizetést igazoló szelvény másolatát a nevezéshez csatolom. I take notice of the entry fee. I pay all entry fees before sending in the entry
form, and attach a copy of the receipt of the payment to the entry form.
Amennyiben a vadászgörény nem regisztrált, nevezési lapjához csatolni kell a kitöltött regisztrációba vételi lapot is. Tenyész-szemlén
csak chipezett, ivaros vadászgörény indulhat, de szépségversenyen chip nélküli görény is indulhat. If the ferret is not registered in the
MVK database, the registration form must be attached to the entry form. Only intact, chipped ferrets may enter the breeding exam, but ferrets
without chip may enter the beauty contest.
Aláírásommal kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat a Magyar Vadászgörény Klub nyilvántartási célból tárolja, kezelje és
feldolgozza. By signing this form I give contribution to the MVK to store, handle and process my data for registration purposes.

Kelt / Place and date:
Tulajdonos aláírása / Owner’s signature
1
2

Kérjük a megfelelőt beikszelni. / Please mark the correct answer.
Ha nem létezik, vagy nem tudod, hagyd üresen. / Leave it empty if it doesn’t exist or if you don’t know.

Magyar Vadászgörény Klub
Regisztrációba vételi lap

1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: http://www.mvk.hu
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: torzskonyv@mvk.hu

Nyomtatott nagybetűvel, vagy írógéppel kérjük kitölteni
1

Adatbejelentés célja :
törzskönyvbe vétel, és törzskönyvi kivonat igénylés (díjköteles; MVK tag chipezett, ivaros állata esetén)
csak regisztráció (ingyenes; tenyésztésre nem alkalmas egyed esetén – törzskönyvi kivonatot nem kap)
külföldi egyed honosítása (díjköteles)
korábbi regisztráció után a törzskönyvi kivonat kikérése (díjköteles; MVK tag chipezett, ivaros állata esetén)
másodlat igénylése (díjköteles; elveszett / megsemmisült törzskönyvi kivonat pótlására)

Tulajdonos adatai:

MVK tagkártya száma2
Neve
Levelezési címe
Telefonszáma2
E-mail címe2
Honlap címe2
Mvk.hu azonosítója2

A vadászgörény adatai:
Törzskönyvi száma2
Neve
Születés ideje4
Chip száma3
Neme1
Színe1
Mintázata1

Szőrzet jellege1
Melléklet csatolva

nőstény
ivaros
sötét
egyéb:
standard
zoknis
egyéb:
rövidszőrű

hím
ivartalan
világos (bézs)

elkötött
fehér

sávos
deres

panda
német panda
sötét szemű fehér

félangóra

angóra

igen

nem

albínó

Kérjük a chip számát igazoló matrica egy
példányát ide felragasztani

Alulírott kezelő állatorvos igazolom, hogy a fent leírt vadászgörény bechipezésre került.

Állatorvos aláírása, PH3
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vétel díjmentes, de a törzskönyvi kivonat, ill. regisztrációs adatlap
kiadása díjköteles. Az igénylőlap benyújtásával egy időben a díjat a Klub számára megfizetem, a befizetést
igazoló szelvény másolatát az igényléshez csatolom.
Kijelentem, hogy a megadott adatokkal rendelkező vadászgörény az én tulajdonomat képezi. Büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kitöltött adatok a valóságnak megfelelnek.
Aláírásommal kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat a Magyar Vadászgörény Klub nyilvántartási célból
tárolja, kezelje és feldolgozza. A Magyar Vadászgörény Klub kijelenti, hogy a megadott adatokat a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait betartva
kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha az adattovábbítás törvényben előírt kötelessége. A
megadott adatokból anonimizált módon statisztikákat készít, amelyeket saját céljai érdekében felhasznál,
meghatározott esetekben pedig partnerei számára is elérhetővé tesz, oly módon, hogy a készített statisztikák
adatai személyekhez ne legyenek kapcsolhatóak.

Kelt:
Tulajdonos aláírása

1

Kérjük a megfelelőt beikszelni.
Ha nincs, vagy nem ismert, hagyjuk üresen.
3
Ha nincs chipezve, hagyjuk üresen, az állat ez esetben csak regisztrációba kerül, törzskönyvet nem kaphat.
4
Ha az állat születési ideje nem ismert, akkor igyekezzünk megbecsülni év-hónap, vagy év megjelölésével.
2

Magyar Vadászgörény Klub
Regisztrációba vételi lap melléklet
1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: http://www.mvk.hu
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: torzskonyv@mvk.hu

Nyomtatott nagybetűvel, vagy írógéppel kérjük kitölteni
A melléklet kitöltése nem kötelező, ha a rajta levő adatok nem ismertek.
A vadászgörény adatai:
Név
Születési idő4
Chip szám2

Anya
Neve:

Anya
Neve:
Született:

Született:

Anya
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:

Anya

Apa

Chip:
Chip:

Színe:
Tulajdonos:

Színe:
Tulajdonos:

Apa
Neve:
Született:

Apa
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:
Anya
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:

Anya

Apa

Anya

Apa

Chip:
Színe:
Tulajdonos:

Apa
Neve:

Anya
Neve:
Született:

Született:

Apa
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:
Anya
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:

Anya

Apa

Anya

Apa

Chip:
Chip:

Színe:
Tulajdonos:

Színe:
Tulajdonos:

Apa
Neve:
Született:

Apa
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:
Anya
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:

Anya

Apa

Anya

Apa

Chip:
Színe:
Tulajdonos:

Apa
Neve:
Született:
Színe:
Tulajdonos:

Anya

Apa

Igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:
Tenyésztő aláírása

Hungarian Ferret Club
Registration form for foreign ferrets
Hungary, 1330 Budapest, Pf. 75.
Webpage: http://www.mvk.hu
Phone: 06 70 555 07 07
E-mail: torzskonyv@mvk.hu

Csak külföldi állatok számára! Only for foreign ferrets! Please, fill with capitals!
Tulajdonos adatai / Owner’s data:
Név
Name
Cím
Address
Telefonszám
Phone
E-mail
E-mail
Honlap
Homepage
A vadászgörény adatai / Ferret’s data:
Tenyésztő szervezet neve2
Name of breeder organization2
Külföldi törzskönyvi szám2
Foreign registration number2
Név
Name
Születés ideje3
Birth date3
Chip szám2
Chip number2
Neme1
Gender1
Színe1
Colour1
Mintázat1
Pattern1
Szőrzet típusa1
Fur length1

nőstény / female
ivaros / intact
vadas / sable
egyéb / other:
standard / std
zoknis / mitt
rövid / short

hím / male
ivartalan / altered
bézs / beige
sávos / blaze
egyéb / other:
angóra / angora

elkötött / vasectomized
albínó / albino
panda / panda
félangóra / half-angora

Anyja neve2
Mother’s name2
Anyja törzskönyvi száma2
Mother’s registration number2
Apja neve2
Father’s name2
Apja regisztrációs száma2
Father’s registration number2
Tenyésztő adatai / Breeder’s data:
Név
Name
Cím
Address
Telefonszám
Phone number
E-mail
E-mail
I declare that the ferret identified by the given data is my property.
By signing this form I give contribution to the MVK to store, handle and process my data for registration
purposes.
Place and date:
Owner’s signature
1

Please mark the correct answer.
Optional.
3
If not known, estimate it with month-year or year.
2

