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FCI KÜLLEMBÍRÓI ETIKAI KÓDEX A FAJTATISZTA 

KUTYÁK JÓ KÖZÉRZETE IRÁNT VALÓ 
ELKÖTELEZŐDÉSHEZ 

 
Előszó 
 

A kiállításokon az FCI küllembírók felelősek a legjobb kutyák kiválasztásáért és helyezéséért minden 

fajtánál, illetve azért, hogy ezek a kutyák lehessenek az egyes fajtáknál a génállomány alapkövei és a 

felelős kutyatenyésztők szelektív tenyésztésének eszközei. 

Minden fajtatiszta kutya egészségének, jó közérzetének és fejlődésének fontosságára nézve a 

következő szabályzat és etikai kódex került elfogadásra, melyet követnie kell az összes FCI bírónak. 

 
Általánosságok 
 
1. fejezet: 
a. Ez a kódex vonatkozik az összes küllembíróra, akit az illetékes FCI nemzeti kutyás egyesület 

nevezett ki (FCI NCO). 

b. A küllembírónak minden időben meg kell felelnie az FCI Küllembírói Szabályzatnak, az FCI Kiállítási 

Szabályzatnak, a kutyák egészségére, viselkedésére és bírálatára vonatkozó körleveleknek, illetve az 

egészségre vonatkozó speciális szabályzatoknak, melyeket az FCI Tenyésztési Szabályzat tartalmaz. 

 
2. fejezet: 
A küllembírónak pozitív módon kell folytatnia a fajták bírálatát. A kutyatenyésztést és a fajtatiszta 

kutyák világát pozitívan kell képviselnie. 

 
A küllembíró szerepe a kutyatenyésztésben 
 
3. fejezet: 
a. A küllembírónak proaktív és értékelhető módon kell hozzájárulnia a kutyák egészségéhez, jó 

közérzetéhez és a felelős kutyatenyésztéshez. 

b. Ebből a nézőpontból a küllembíró eleget tesz, amennyire lehetséges, a kutyás rendezvényekre való 

meghívásoknak, mint pl. információs, képzéssel és tréninggel kapcsolatos találkozók, szupervízió és 

tenyészszemlék ill. szemináriumok megtartása. 

 
A kutyák egészsége és viselkedése 
 
4. fejezet: 
a. A bírált fajták megőrzése és továbbfejlesztése érdekében a küllembírónak a küllemi és mozgásbeli 

adottságok mellett figyelembe kell vennie a fajta vagy a kutya egészségi tényezőit is ill. a funkciójára 

való alkalmasságát is. Ennek az értékelését a kutya bírálatának egyértelműen tartalmaznia kell. 

b. A kutya agresszivitását és félénk viselkedését semmilyen körülmények között sem szabad tolerálni 

a bírálat alatt. Ezen viselkedés a kutya/kutyák kizárását vonja maga után. 

 
 
 
 
 



A standard szerinti bírálat 
 
5. fejezet: 
a. A küllembírónak alkalmaznia kell és figyelembe kell vennie az illető fajta hivatalos FCI standardját a 

bírálat alatt. 

b. Tudatában kell lennie annak, hogy a bírálatának minden körülmények között szem előtt kell 

tartania azt, hogy az olyan extrém vonások komolyan büntetendőek, melyek egészségügyi, 

viselkedésbeli vagy mozgásbeli problémákat okozhatnak. Ezek a kutyák semmiféleképpen sem 

kaphatnak kitűnő minősítést és/vagy champion címet. Sosem kaphatnak fajtagyőztes címet. 

 
A bírálat 
 
6. fejezet: 
A küllembírónak biztosítania kell, hogy a körében a bírálat hatékony legyen, minden kutyát 

egyenlően és tiszteletet tanúsítva bíráljanak és kezeljenek, és ugyanazt az eljárást biztosítsák a bírálat 

alatt. 

A bírónak minden kiállítóval szemben baráti és udvarias módon kell viselkednie. 

 
7. fejezet: 
A küllembíró által adott bírálatot pozitív módon kell megfogalmazni, a végleges minősítésnek és 

helyezésnek összhangban kell lennie az aktuálisan megfogalmazott bírálattal. 

 
Etika 
 
8. fejezet: 
A következők szintén vonatkoznak a fent említett bírálattal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi 

küllembírói szabályokra: 

a. A bíró nem fogadhat el kettős bírói kinevezést. A kiállítás szervezőinek a feladata, hogy írásbeli 

felkérést a bíró számára. Mindaddig, amíg ez meg nem érkezik, a bíró elfogadhat más felkérést 

ugyanarra az időpontra. 

b. Ha a bírónak el kell hagynia a kiállítás színhelyét a vele egyeztetett (bírói) kinevezésben foglaltak 

teljesítése előtt, akkor megfelelő engedélyt kell kérnie a szervezőktől, és meg kell győződnie, hogy a 

helyettesítése megoldott. 

c. A bírónak mindig tiszteletben kell tartania a kollégái munkáját; 

d. A bírónak azonnal jelentenie kell bármilyen kritikát a kiállítás szervező bizottságának – 

bizonyítékokkal és tényekkel együtt – mely nem pozitív hozzáálláson alapszik és az a szándéka, hogy a 

bírót rossz színben tüntesse fel, vagy ártson a hírnevének. 

 
Végrehajtási intézkedések 
 
9. fejezet: 
A kódex egy részének vagy részeinek érvénytelensége nem vonja maga után az egész dokumentum 

érvénytelenségét. 

 
Ezt az Etikai Kódexet az FCI elnöksége 2010. októberében fogadta el 
Dortmundban és 2011. január 1-től lép életbe. 


