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1. Általános információk  

1.1. A természetes személyekre utaló kifejezések nemre és számra egyaránt vonatkoznak.  

1.2. Az 1-8. paragrafusokban megfogalmazott szabályok kötelezőek minden FCI tag és szerződött 
partner számára, és az FCI minimum követelményének kell tekinteni bármely személy számára, 
hogy a törvényes lakóhelye szerint illetékes országnak az a nemzeti kutya szervezete, mely tagja 
az FCI-nek, terelőbíróként elfogadja (a továbbiakban „Nemzeti Kutya Szervezet”, röviden „FCI 
NCO”).  

1.3. Minden FCI NCO feladata, hogy bővítse és részletezze az FCI által megadott általános 
követelményeket. Azonban az egyes országok szabályai semmiképpen sem lehetnek 
ellentétesek az FCI szabályaival. Minden országnak joga van a bírók engedélyezésére vonatkozó 
eljárást összetettebbé tenni a nemzeti szabályokkal összhangban. A bírókra vonatkozó 
követelmények azonban nem lehetnek kisebbek, mint az ebben a dokumentumban 
megfogalmazottak. 

1.4.  Ezek a szabályok az újonnan elfogadott bírókra vonatkoznak. A jelenlegi bírók státusza 
megmarad, hacsak az FCI NCO másként nem dönt.  

1.5. Az egyes FCI NCO-k felelőssége megfelelő tanfolyamok és a kielégítő bírói alapképzési 
programok szolgáltatása, a szükséges vizsgák előkészítése és a nemzetközi terelőbíróként való 
hivatalos elfogadásuk biztosítása. Rendszeresen gyakorló tanfolyamokat kell felajánlani a jelöltek 
és a hosszabb ideig távollévő terelőbírók számára. Ezt a programot kell követniük a jelölteknek a 
záróvizsga letétele előtt (NHAT, HWT és IHT1-3), ahol a bírálatukat két különböző bíró értékeli. 
  
 
Minden FCI NCO-nak, mint az FCI tagjának, kötelessége, hogy az FCI terelőbíróiknak az FCI 
Terelőkutya Bizottsághoz küldendő hivatalos FCI bírólistájába csak azokat a személyeket vegyék 
fel, akik teljesítették a fenti követelményeket, naprakészen tartsák a listájukat, valamint minden 
bíróról az összes információt, és azokat továbbítsák az FCI Terelőkutya Bizottságához. 

2. A pályázókra vonatkozó minimum követelmények 

2.1. A nemzetközi bíróként való elfogadást kérelmezőnek a kitöltött és aláírt kérelmet el kell 
küldenie az FCI NCO-nak. A terelőbíróvá válni kívánó jelölt pályázatát a törvényes 
lakóhelye szerinti ország hivatalos FCI NCO szabályai és iránymutatásai szerint kell 
elfogadni. 

2.2. Ahhoz, hogy az FCI-hez nemzetközi terelőbíróként legyen bejegyezve, a jelöltnek meg 
kell felelnie a következő követelményeknek: 

a) rendelkezik szakmai, fizikai, verbális és erkölcsi tulajdonságokkal; 
b) nemzeti terelőbírónak kell lennie; 
c) a törvényes lakóhelye szerinti országban nagykorúnak kell lennie; 
d) a jelentkezés idején a jelentkezőnek legalább egy kutyával a legmagasabb szinten (FCI 
IHT-3) kell versenyeznie; 
e) a jelölt előzetes vizsgát tesz, ami elegendő ismeretet mutat a viselkedés, a bíráskodás 
elvei és technikája, valamint a terelési szabályokra vonatkozó FCI szabályzatok terén; 
f) legalább két évnyi tapasztalattal kell rendelkeznie a terelő események önálló 
bírálatában; 
g) két különböző nemzetközi bíró ajánlását kell beszereznie. 
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3. A nemzetközi terelőbírók státuszának meghatározása 

3.1. Az FCI nemzetközi terelőbíró az a személy, akit az FCI NCO-ja elfogadott FCI nemzetközi 
terelő események (CACITR) bírálatára. 

3.2. Minden nemzetközi terelőbíró a következőkre szakosodhat: 
a) FCI TS, 
b) FCI CS, 
c) mindkettő, FCI TS és CS. 

3.3. Az FCI NCO-nak az FCI Terelő Kutya Bizottságához teljes információt kell továbbítania 
minden olyan bíróval kapcsolatban, aki jogosult a törvényes lakóhelye szerinti országon 
kívüli bírálatra. 

3.4. Nemzetközi terelőbíróvá váláshoz a bírónak folyékonyan kell beszélnie az FCI négy 
hivatalos nyelvének (angol, francia, német és spanyol) egyikét. 

3.5. Az FCI NCO kötelessége, hogy a bírókat mint FCI nemzetközi terelőbírókat hitelesítse; 
azonban abszolút teljesíteni kell az FCI nemzetközi terelőbíróvá válás követelményeit. 

3.6. Az FCI nemzetközi terelőbíróvá történő jelölésről tájékoztatni kell az FCI Terelő Kutya 
Bizottság elnökét. 

3.7. Az FCI Terelő Európa Bajnokságán kizárólag FCI nemzetközi terelőbírók 
tevékenykedhetnek. 

3.8. Azoknak a nemzetközi terelőbíróknak, akiket az FCI NCO-juk hitelesített, de öt évig, vagy 
annál hosszabb ideig nem bíráltak, fel kell újítaniuk bírói képességeiket, mielőtt ismét 
bírálhatnának nemzetközi FCI terelő eseményeken. 

4. Az egyik FCI szervezettől a másikhoz történő átadás általános feltételei 

4.1. Elfogadott a terelőbíróknak az egyik FCI NCO-val rendelkező országból a másik FCI NCO-
val rendelkező országba történő költözése és az új ország FCI NCO-ja elfogadhatja az 
előző FCI NCO-tól érkező megerősítést követően, feltéve, hogy nem folyik ellenük 
fegyelmi eljárás. 

4.2. A törvényes lakóhely megváltoztatása után ezeknek a bíróknak azonnal kérelmet kell 
benyújtaniuk az új ország FCI NCO-jához. Ez az új FCI NCO lesz a felelős ezekért a 
bírókért, akik kötelesek továbbtanulni, hogy megfeleljenek azon ország 
követelményeinek, amelyben jelenleg lakik. 

5. A terelőbíró etikai kódexe 

5.1. A bírónak be kell tartania az „FCI TERELŐ ESEMÉNYEI SZERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
FELTÉTELEI” részben található általános kötelezettségeket. 

5.2. A írónak mindig meg kell győződnie arról, hogy a verseny a szabályok szerint zajlik-e. Ő a 
felelős az általa meghozott döntésekért. 

5.3. A bíró az FCI szabályainak megfelelően önállóan hoz döntéseket. 
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5.4. A bírónak mindig a saját megfigyelésére kell alapoznia az értékelését, hogy az összes 
kutya diszkrimináció nélkül legyen elbírálva. 

5.5. A terelőbírónak minden egyes eseményre fel kell készülnie, tanulmányozva a 
szabályokat és a fontos követelményeket. A terelőbíróknak mindig és mindenkor 
alaposnak és körültekintőnek kell lenniük a munkájuk során. 

5.6. Egy nem FCI tagországban zajló események esetén a bírónak be kell tartania annak az 
országnak a nemzeti terelő szabályait és törvényeit, ahol az eseményre sor kerül. 

5.7. A bírónak nemcsak a terelésre és az állatok egészségére vonatkozó szabályokat és 
irányelveket kell betartania, hanem a helyszínre vonatkozókat is, ahol a terelést 
megszervezték. 

5.8. Egy bíró nem bírálhat a tulajdonában, társtulajdonában lévő, vagy olyan kutyát, amely a 
rendezvényt megelőző hat hónapban volt nála kondicionáláson, illetve tartotta, vagy 
adta el. Ugyanez vonatkozik a partnere, közvetlen családtagja vagy a háztartásában vele 
együtt élő bármely személy tulajdonában lévő kutyákra is. 

5.9. A bírónak azonnal értesítenie kell a szervezőt az akadályoztatásáról. 

5.10. Egy bíró semmilyen körülmények között nem kérhet beavatkozást a bírálatba. 

5.11. Egy FCI NCO minden terelőbírója fontos feladatot lát el a nemzetközi 
kutyatársadalomban. Magatartásának ezért megbízhatónak és feddhetetlennek kell 
lennie mind a munkájában, mind a magánéletében. A terelőbíróknak tiszteletben kell 
tartaniuk a kollégáikat és a résztvevőket is, és be kell tartaniuk az általános etikai 
szabályokat, például tartózkodniuk kell attól, hogy nyilvánosan kritizálják egy másik bíró 
munkáját. 

6. Utazási és biztosító rendelkezések 

6.1. A bíróknak az utazás során felmerült összes költségét, mint az utazás, étkezés, szállás, 
stb. meg kell téríteni. 

6.2. Nemzetközi vagy Európa FCI eseményen való bírálatért a szervezőnek a fenti 
költségeken felül bírálati naponként 50 €, utazási naponként 35 € napidíjat kell fizetnie. 

6.3. Célszerű a pénzügyi megállapodásokat szerződés vagy írásbeli megállapodás formájában 
a bíró és a szervező között előre lefektetni. Ezt mindkét félnek tiszteletben kell tartania. 

6.4. A terelőbírónak kötelező biztosítást kötni (járat törlése, balesetek, stb.) ha külföldre 
hívják bírálni. 

7. Külföldi bírálatra történő megbízás elfogadása 

7.1. A terelőbíróknak a saját FCI NCO-juk írásbeli engedélyére van szükségük ahhoz, hogy FCI 
eseményen bírálhassanak. 

7.2. Egy FCI terelőbíró csak olyan eseményeken bírálhat, amelyeket egy FCI NCO vagy (nem-
tag) FCI partner ország szervez, annak az NCO-nak, amelytől függ, és a partner ország FCI 
NCO-jának jóváhagyásával. 



Fci Szabályzat Nemzetközi Terelőbírók számára  5. oldal 

7.3. Egy nemzetközi terelőbíró kiküldetésének folyamata egy másik ország terelőversenyére 
a következő: 

a) A terelő esemény szervezői meghívót küldenek azoknak a bíróknak, akiket az adott 
feltételekkel (pénzügyi, anyagi biztonság, együttműködés) kívánnak meghívni. 
b) A szervezők felkérik az FCI NCO-jukat, hogy küldjön egy felkérést annak az országnak 
az FCI NCO-jához, ahol a bíró törvényes lakhelye van. 
c) A bíró FCI NCO-ja visszaigazolja a bíró felkérését a tervezett eseményre. 
d) A szervezők FCI NCO-ja elküldi ezt visszaigazolást a szervezőknek. 
e) A szervezők tájékoztatják a bírót. 

7.4. Ha egy terelőbíró az állandó lakóhelyén kívüli országból kap bírói felkérést, a 
terelőbírónak mindent meg kell tennie azért, hogy meggyőződjön arról, hogy a terelő 
szervezet az FCI fennhatósága alá tartozik-e, vagy az FCI által elismert szervezet szervezi-
e. A megbízás során szigorúan és kizárólag az érvényes FCI előírásoknak megfelelően kell 
bírálniuk. 

7.5. Minden terelőbírónak, beleértve a nem FCI tagországokból érkezőket is, minden 
körülmények között be kell tartania az FCI szabályzatát, amikor az FCI által jóváhagyott 
eseményeken dolgoznak. 

8. Büntetések 

8.1. Bármely bíró, aki bármilyen módon megszegi az FCI és/vagy a nemzeti terelési 
szabályzatot, éppúgy, mint az FCI terelőbírókra vonatkozó szabályait, annak az FCI NCO-
nak kell megbüntetnie a kérdéses bírót, akinek a hatáskörébe tartozik, ha a jogsértés 
bebizonyosodott.Az FCI NCO-k kötelesek lefektetni egy szabályt, amely biztosítja, hogy 
megbüntessék a bíróik esetleges kötelességszegését vagy jogsértését. 

8.2. Biztosítani kell, hogy a kérdéses terelőbírót meghallgassák szóban vagy írásban. A 
bírónak jogot kell biztosítani a határozat elleni fellebbezésre. A fellebbezési hatóságnak 
senki nem lehet a tagja, aki a büntetés kiszabásában részt vett. 

8.3. A döntésről az FCI NCO-nak tájékoztatni kell az FCI-t a jogerőre emelkedést követően. 

8.4. Az angol nyelvű verzió a hiteles. 

8.5. Ezeket a szabályokat az FCI Általános Bizottsága hagyta jóvá a 2018. 
novemberi ülésén Thuinban. 2019. február 1-től lépnek hatályba. 


