A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete
Kiállítási és bírálati szabályzata
V.
Általános rendelkezések:
1.) Jelen szabályzat rendelkezései a MÁSZ által elismert és támogatott hivatalos tenyészállat
kiállításokra vonatkoznak (OMÉK, Farmer Expo, Alföldi Állattenyésztési Napok, Kaposvári
Állattenyésztési Napok).
Minden más kiállításon vagy bemutatón való részvétel a szervező és a kiállító tenyészet
megállapodásán alapszik, ám feltétlen szükséges a tenyésztőszervezet hozzájárulása.
2.) A kiállítás speciális feltételét a rendezőnek egyeztetnie kell az Egyesület vezetőivel, majd a
kiállítás megnyitása előtt időben meg kell hirdetnie azt.
A meghirdetés történhet személyre szóló meghívókkal, illetve szaklapokban történő
közzététellel.
3.) Egy kiállítási csoport egy kan-, illetve három kocasüldőből, vagy három végtermék hízóból
áll, ennél kevesebb egyedszám esetén a csoport nem bírálható.
Az egy csoportba tartozó állatokat lehetőség szerint egy kutricában kell elhelyezni.
A részvétel feltételei:
4.) A tenyészsertéseket hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vont, tenyészetszámmal ellátott törzsés szaporító tenyészetek állíthatnak ki, végtermék hízó csoportot bármely tenyészet kiállíthat.
5.) A tenyészállatok származását, tenyésztési és termelési adatait a törzskönyvezést végző
szervezet által kiállított egyedi lappal, végtermék esetében mérési jegyzékkel kell igazolni.
6.) Kiállításon csak hazai párosításból származó egyedek mutathatók be.
7.) A részvétel feltétele a tenyésztő egyesület javaslata.
8.) A részvétel speciális feltétele a területileg illetékes állategészségügyi hatóság által előírt
állategészségügyi igazolás.
9.) A kiállításon olyan tenyészsertések mutathatók be, melyek életkora a bírálat napján 150 255 nap között van.
10.) A kiállításon olyan tenyészsertések mutathatók be, melyek rendelkeznek Tenyészsüldő
index- szel.
A Tenyészsüldő index szint minden évben meghatározható a következő kiállításokra
vonatkozóan.
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Túljelentkezés esetén a jelentkezők elfogadásáról, a kiállítás rendezője az Egyesület
ügyvezetőjével egyeztetve dönt a teljesítmény szint figyelembe vételével.
A bírálat rendszere:
11.) A bírálatot erre a célra kialakított 9 – 16 m2 alapterületű kemény talajú, lehetőleg alacsony
és átlátható korláttal körülvett helyen kell végezni, ahol mind a bírók, mind a közönség számára
jól látható a bírált állat.
12.) A bírálatot a kiállítás ideje alatt, nyilvános körülmények között kell megrendezni.
13.) A kutricából a bíráló helyre történő kiterelést a kiállítást rendező munkatársai végzik, de
amennyiben a tulajdonos kézhez szoktatta az állatát, úgy lehetőséget kell biztosítani a
tulajdonos általi bemutatásra.
14.) A sertések küllemi bírálatát háromtagú bizottság végzi, közülük egy a bizottság elnöke. A
bizottság tagjait és elnökét – az egyesülettel történő egyeztetés után – a rendező kéri fel.
15.) A bizottság a hivatalos bírálat megkezdése előtt megtekintheti a kutricákban lévő állatokat
a színvonal felmérése érdekében, illetve 1 – 2 db véletlenszerűen megadott fülszámú állatot
előzetesen lebírálhat „szemegyeztetés” céljából.
16.) A bizottság a kan– és kocasüldőket egyedileg, összbenyomás alapján bírálja. Valamennyi
egyednél a tenyésztési programban megadott csecsszámot ellenőrizni kell. Csecshiány esetén
az egyed kizárásra kerül.
Meghatározott küllemi hibáknál az összbenyomásra adható pontszámból levonásokat kell
alkalmazni. A levonás a hiba megállapítása esetén -0,1 pont, súlyos hiba estén -0,2 pont az
alábbiak szerint:
Küllemi hiba
kicsi belső köröm
egyenetlen csecselosztás
csecshiba (vak, kráteres)
szétálló köröm, puha csüd
pókos láb

megállapítható
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

súlyos
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

17.) A bírálók külön bírálnak, az eredményeket bírálat közben nem beszélik meg.
A bírálat 1 – től 5 – ig egy tizedes pontossággal történik. A bírálók az eredményt pontozó táblán
felmutatják. A jegyzőkönyvvezető a pontszámokat külön - külön bírálónként felvezeti a bírálati
lapra. A bírálat végén a jegyzőkönyvet a bírálók és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal
hitelesítik.
Rangsorolás, díjazás:
18.) A bírálati jegyzőkönyvben állatonként összegezni kell a bírók által adott pontszámot, majd
osztani kell a bírálók számával, így kapjuk meg egy kansüldő vagy kocasüldő egyed küllemi
bírálati pontszámát.
Kocasüldő csoport esetében a 3 egyed küllemi bírálati pontszámát összeadjuk, majd ezt osztani
kell hárommal, az állatok számával, így kapjuk a csoport átlagolt küllemi bírálati pontszámát.
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19.) Minden kiállításon egy „Sertéstenyésztési Nagydíj” adható ki, amely a kiállítás hivatalos
díjai közül a legnagyobb elismerés. A kiállítás „Sertéstenyésztési Nagydíját” kiállítási
pontszám alapján a legmagasabb kiállítási pontszámú kansüldő, vagy a legmagasabb kiállítási
pontszámú kocasüldő kapja.
Annak a kocasüldő csoportnak, melyből a „Sertéstenyésztési Nagydíjas” kocasüldő kikerült a
kiállítás hivatalos I., II., vagy III. díja már nem adható oda, mivel a tenyészet a legmagasabb
elismerésben már részesült az egyed révén.
Kiállítási pontszám azonosság esetén a magasabb küllemi bírálati ponttal rendelkező állatnak
kell oda ítélni a díjat. Amennyiben ez is azonos, úgy a bizottság dönt a díj odaítéléséről.
20.) A kiállítás hivatalos díjai kategóriánként „I., II. és III.” díj a kiállítási pontszám alapján,
amit kansüldők esetében egyedek, kocasüldők esetében csoportok kapnak. A bizottság a díjak
arányos elosztása érdekében ivar és hasznosítási irány szerint kategóriákat alakíthat ki, melynek
során meghatározza a kategóriában kiadható díjak számát. A kategóriákat a bírálatot követően,
de a kiértékelést megelőzően kell kialakítani, figyelembe véve az egyes kategóriákba sorolt
állatok számát és minőségét.
21.) A különdíjak sorából kiemelkedik a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete által
felajánlott díj: a „Legszebb kansüldő” díj és a „Legszebb kocasüldő” díj, amely ivaronként
kerül kiadásra, a legmagasabb küllemi bírálati ponttal rendelkező kansüldőnek és a
legmagasabb küllemi bírálati ponttal rendelkező kocasüldőnek.
A bírálat végén a kiemelkedő küllemi pontszámú egyedeket, összevetés céljából - a bizottság
által kijelölt, ivaronként maximum 5 állatot - ismét felhajthatják a bíráló helyre.
Ennek során nem történik pontozás, a bírálók egyenként hangosan bemondják a legszebbnek
tartott állat számát. Amennyiben egyik sem kap legalább 2 szavazatot, úgy a bizottság
elnökének szavazata dönt.
22.) Tenyészsüldő index számítás módja:
I. és II. fajtacsoportban: (anyai SZFTV x 2) + anyai HVT + (apai SZFTV x 2) + apai HVT
6
III. és IV. fajtacsoport esetén: anyai HVT + apai HVT x 2
3
23.) Díjak számítási módjai:
„Sertéstenyésztési Nagydíj, I., II. és III.” díj:
80 x küllemi bírálati pont + Tenyészsüldő index pont = kiállítási pont
„Legszebb kansüldő” díj és a „Legszebb kocasüldő” díj:
Küllemi bírálati pontok alapján ivaronként egy-egy egyed kapja.
A Tenyészsüldő index pontok előzetesen, a küllemi bírálati pontok pedig a bírálat során
kerülnek rögzítésre az FSE kiállítási bírálati programjában, amely a megadott díjszámítási
módok és szempontok alapján rangsorolja az egyedeket és csoportokat.
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24.) A tenyésztői munka elismeréseként a kiállításon legeredményesebb tenyészet az FSE
„Legeredményesebb kiállító” díját kapja.
A díj meghatározásának alapja a kiállításon elnyert díjak pontszám értékének összege.
III. díj
= 1 pont
II. díj
= 2 pont
I. díj
= 3 pont
Nagydíj
= 5 pont
25.) A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyészők Egyesülete azon természetes személyek részére,
akik a magyar sertéstenyésztés fejlődéséhez, jobbításához kiemelkedő tenyésztői munkájukkal,
tenyésztési eredményeikkel és az országos állattenyésztési kiállításokon való sikeres
részvételükkel kiemelkedő módon hozzájárultak, „AZ ÉV TENYÉSZTŐJE” díjat
adományoz, évenként legfeljebb egy személy részére.
A díj odaítéléséről az Elnökség dönt, a díjátadás évét megelőző időszak értékelésével.
A díjat minden évben egyszer, az Alföldi Állattenyésztési Napok kiállításon kell átadni.
26.) A felajánlott különdíjak odaítéléséről – az ajánlattevő javaslatát figyelembe véve – a Bíráló
Bizottság dönt.
27.) A díjakat minden esetben a fejtáblán feltüntetett kiállító tenyészet kapja.
28.) Valamennyi kiállító tenyésztő oklevél elismerésben részesül.
Kaposvár, 2017.02.14.
Elnökség által jóváhagyva:
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