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A MEOESZ Magyar Vizslák Világszövetségének Bizottsága (továbbiakban: MEOESZ 

MVV, angolul: The Hungarian Kennel Club’s World Committee of the Hungarian Vizsla 

Breeds), a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban: 

MEOESZ) magyar vizsla fajták (rövidszőrű magyar vizsla és drótszőrű magyar vizsla) hazai 

és nemzetközi viszonylatban való megőrzésének, nemesítésének, népszerűsítésének feladatait 

összehangoló, szervező és ellenőrző állandó bizottságként a MEOESZ Elnöksége által 

létrehozott szerv. Az MVV működési szabályait a MEOESZ Alapszabálya 35/2-3. pontjával 

összhangban a MEOESZ Elnöksége határozta meg a jelen szabályzat szerint. 

 

I. Általános rendelkezések 
 

1./ A 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők 

Országos Egyesületeinek Szövetsége Elnöksége a MEOESZ Alapszabálya 35/2-3. pontjával 

összhangban létrehozott Magyar Vizslák Világszövetségének Bizottsága eredményes 

működéséhez szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket, szervezeti felépítést, a 

belső kapcsolatrendszert és működést a jelen Működési Szabályzatban határozza meg.  

A MEOESZ Elnöksége a jelen szabályzat meghatározásakor figyelembe vette a MEOESZ 

Alapszabályát, annak belső szabályzatait, továbbá az FCI vonatkozó valamennyi szabályát.  

2./ Értelmező rendelkezések: 

A jelen szabályzat értelmezésében: 

 a./ Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége: MEOESZ vagy 

Szövetség 

 b./ Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Alapszabálya: Asz.  

 c./ Magyar Vizslák Világszövetségének Bizottsága: MVV 

d./ Fédération Cynologique Internationale 13 Place Albert Ier., B-6530 Thuin 

Belgique: FCI 

e./ jelen szabályzat a továbbiakban: MVV MSz. 

f./ a MVV MSz-t a Szövetség és az FCI egyéb szabályozóival összhangban kell 

értelmezni, azokkal ellentétben álló értelmezése tilos.  



g./ a MVV MSz-ben használt fogalmak és kifejezések értelmezése során 

egyebekben az egyszerű nyelvtani értelmezés szabályai az irányadóak, azaz azokat a 

szavak és kifejezések magyar nyelvben elfogadott általános jelentése szerint kell 

értelmezni. 

h./ ahol jelen szabályzat az FCI vagy a MEOESZ szabályára, szabályzatára utal, 

azon az adott szabályzat mindenkor hatályos szövegét kell érteni. 

3./ Amennyiben az MVV MSz bármely rendelkezése a Szövetség Asz-val ellentétes 

rendelkezést tartalmaz, úgy annak helyébe az Asz. rendelkezése lép. A jelen szabályzat nem 

lehet ellenétes a MEOESZ más, a jelen szabályzatban foglaltakat érintő egyéb szabályával 

sem. 

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szövetségre, annak tagjaira, tisztségviselőire (vezető és 

egyéb), szerveire, testületeire, bizottságaira, az Asz. által nevesített egyéb egységeire, 

alkalmazottaira és a Szövetséggel szerződéses vagy egyéb jogviszonyban álló jogalanyokra 

annyiban, amennyiben mindezekre magatartási szabályokat állapít meg. 

4./ Az MVV szakmai bizottság, tagjai, tiszteletbeli tagjai és tisztségviselői, pártolói a 

Szövetségnek magánszemélyként nem tagjai.  

5./ AZ MVV maga nem jogi személy, saját nevében és javára jogokat és kötelezettségeket 

nem szerezhet, a Szövetség nevében jognyilatkozatokat nem tehet, de a MVV MSz szerint 

meghatározott, a Szövetségen belüli tevékenysége ellátása körében a hatáskörébe és 

illetékességébe tartozó ügykörben – a MVV MSz szerinti szervei és tisztségviselői útján- 

eljárhat. 

AZ MVV és szervei, tisztségviselői működési feltételeit, költségeit, adminisztrációs hátterét a 

Szövetség biztosítja a MVV MSz-ban rögzítettek és a Szövetség saját és jelen belső szabályai 

alapján. Az MVV által végzett szolgáltatások és tevékenységek díját a MEOESZ díjszabása 

tartalmazza, melyet a MEOESZ Elnöksége az MVV javaslatát is figyelembe véve határoz 

meg időszakonként. Az MVV tevékenységének és működésének pénzügyi fedezetét az MVV 

szolgáltatásainak és egyéb tevékenységének díjai és az MVV tevékenységének 

finanszírozására harmadik személyek által kifejezetten az MVV tevékenységére befizetett 

díjak és támogatások adják, az MVV és tevékenysége minden közvetlen és közvetett költségét 

ezen bevételek biztosítják. Ennek érdekében a MEOESZ az MVV-re tekintettel keletkező 

bevételeket és az MVV tevékenységének közvetlen és közvetett költségeit elkülönítetten 

nyilvántartja. A nyilvántartást a MEOESZ éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg 

annak elnöke vagy annak elnöke által kijelölt tisztségviselője útján közli az MVV 

Bizottsággal. Az MVV Bizottság elnöke a nyilvántartás adatairól tájékoztatást kérhet.   

6./ 

 

Az MVV célja és feladatai: 

 

- Az MVV elsődleges célja, hogy a magyar vizsla fajták, úgy is, mint hungarikumok 

hírnevét megőrizze és emelje, a fajtákat a világban népszerűsítse, a magyar vizslák, 

mint fajta legmeghatározóbb szervezeteként működjön  



- Az MVV összefogja és koordinálja a MEOESZ tagként működő magyar vizsla fajták 

magyarországi fajtaszervezeteinek és tenyésztőszervezeteinek a fajtát nemesítő, 

népszerűsítő, a fajtával kapcsolatos tudományos kutatómunkát befolyásoló 

tevékenységét annak hangsúlyozásával, hogy a magyar vizsla fajták vadászkutya 

fajták, a magyar vizsla fajták vadászati célokra való megőrzése kiemelt feladat 

- Az MVV összefogja a külföldi honosságú és FCI tagként vagy FCI szerződött 

partnereként vagy FCI tag vagy FCI szerződött partnereként működő országos 

kennelklubok tagjaként tevékenykedő külföldi magyar vizsla fajták külföldi 

fajtaszervezeteinek, fajtagondozóinak és tenyésztőszervezeteinek a magyar vizsla 

fajták vadászati célokra való megőrzésére irányuló, fajtákat nemesítő, népszerűsítő, a 

fajtával kapcsolatos tudományos kutatómunkát befolyásoló tevékenységét 

- Az MVV összefogja az FCI által elismert származási lappal rendelkező magyar vizsla 

fajták magyarországi és külföldi tenyésztőinek ebbéli munkáját annak érdekében, 

hogy az a magyar vizsla fajták vadászati célokra való megőrzését, a fajtát nemesítő, 

népszerűsítő, a fajtával kapcsolatos tudományos kutatómunkát, támogathassa és 

kedvezően befolyásolhassa  

- Az MVV összefogja az FCI által elismert származási lappal rendelkező magyar vizsla 

fajták magyarországi és külföldi tenyésztőit, FCI tagként vagy FCI szerződött 

partnereként vagy FCI tag vagy FCI szerződött partnereként működő országos 

kennelklubok tagjaként működő fajtaklubjait, tenyésztőszervezeteit, a hazai, a 

MEOESZ tagjaként működő fajtaszervezeteit, mindezeket rendezvényekkel, 

kiadványokkal és egyéb fórumokkal támogatja 

- Az MVV kétévente megrendezi illetve meghatározza a helyszínét a magyar vizsla 

fajták és -fajtások teljesítmény és küllemrendezvénnyel megtartott a 

világtalálkozójának és ennek részeként világkonferenciájának, ami tartalmában és a 

rendezés színvonalában tükrözi a magyar vizsla fajták vadászati célokra való 

megőrzésének törekvését, az ezen fajták nemesítésére, megőrzésére és 

népszerűsítésére irányuló célokat, ennek érdekében a világtalálkozó színvonala és a 

konferenciák témája ehhez kell igazodjon, szakmai színvonalában erre alkalmas kell 

legyen, ahol az előadók és  résztvevők megosztják egymással a fajták vonatkozásában 

rendelkezésre álló aktuális szakmai, tudományos és gyakorlati ismereteket is 

- Az MVV kétévente megjelentet egy könyv formátumú kiadványt, mely a magyar 

vizsla fajták történetének, fajtajellemzőinek, a velük kapcsolatosan rendelkezésre álló 

szakmai, tudományos és gyakorlati ismeretek hosszútávon megvalósuló feldolgozását 

és az aktualitások, FCI rendezvényen CACIB és/vagy CACIT címet elért eredmények, 

eredményes egyedek folyamatos megismertetését, valamint a MVV tevékenységének 

eredményeként létrejövő ismereteket és információkat tartalmazza 

- Az MVV feladata, hogy a magyar vizsla fajtáknak a mindenkori érvényes FCI 

standard alapján nemzetközi szinten egységes küllemi, munka és egészségügyi 

megítélését és elbírálását megalapozó szempontokat kidolgozza és aktualizálja  

- Az MVV feladata, hogy a Magyarországról, mint a magyar vizsla fajták 

anyaországából kezdeményezett génmegőrzés és genetikai kutatások tevékenységi 

területét a lehető legszélesebb körben nemzetközivé tegye és azok eredményei 

megismertetésével, elérhetővé tételével a magyar vizsla fajták külföldön történő 

minőségi tenyésztését is ezekkel támogathatóvá tegye 

- Az MVV feladata, hogy a magyar vizsla fajták hazai és nemzetközi tapasztalatokon 

alapuló viselkedési és készségtesztjei egységes szempontjai és szabályai 

vonatkozásában ajánlásokat dolgozzon ki és jutassa azt el a nemzetközi tenyésztésbe, 

figyelembe véve a magyarországi fajtagondozó szervezetek és a MEOESZ  

Vadászkutya Teljesítménybírói Testület által előkészített és a MEOESZ Elnöksége 



által meghatározott szabályzatokat, különös tekintettel a Vadászkutya Verseny és 

Vizsgaszabályzatok  Gyűjteményére 

- Az MVV feladata, hogy a kutyás sportok területén a magyar vizsla fajták készségeit és 

képességeit kihasználó és bemutató legmagasabb színvonalú versenyszabályzatot 

dolgozzon ki és ismertessen meg a hazai és nemzetközi közönséggel annak érdekében, 

hogy ezzel is a fajták képességeinek bemutatását és ezzel népszerűsítését szolgálja és 

ezzel megőrzésüket támogassa 

- Az MVV feladata, hogy a magyar vizsla fajtákat népszerűsítendő kutyás 

bemutatócsoportot hozzon létre és működtessen, mely a bemutató műsortartalmában 

és annak díszleteiben és a fellépők ruházatában is kiemelten hangsúlyozza a fajták 

történelmi gyökereit 

- Az MVV feladata a Magyarországon elfogadott és bevált versenyszabályzatok alapján 

magyar vizsla fajták nemzetközileg is elfogadható ösztönpróba rendszerének és 

versenyszabályzatainak kidolgozása és a kétévente megrendezendő MVV 

Világtalálkozó keretében ezen ösztönpróbák bonyolítása a magyar vizsla fajták 

vonatkozásában.  

- együttműködik más MEOESZ bizottságokkal és sportbizottságokkal azoknak a 

magyar vizsla fajtákat érintő tevékenységei során 

- a kulturált és állatközpontú magyar vizsla fajta tartás és versenyzés irányításában való 

részvétel,  

- a hazai állatvédelmi törvények betartásának érvényesülése figyelemmel kísérése a 

magyar vizsla fajták tenyésztése, tartása, munkája és versenyeztetése során 

 

7./ A MEOESz – MVV felépítése 

 

• Elnök –  

Az MVV javaslatára a MEOESZ Elnöksége jelöli ki és a MEOESZ Elnöke bízza meg a 

feladat ellátásával, a kijelölés, megbízás bármikor visszavonható, arra az MVV javaslatot 

tehet. Az Elnök saját személyében testesíti meg az MVV szervezetét. Az Elnök az MVV 

tagjakén is eljár. A MEOESZ Elnöksége a jelen Szabályzatot elfogadó határozatával 

egyidejűleg Dr. Kovács Zoltánt az MVV első elnökéül kijelölte, a MEOESZ Elnöke ezzel a 

feladattal megbízta. 

  

Főtitkár 

Az MVV Elnökének javaslatára a MEOESZ Elnöksége jelöli ki és a MEOESZ Elnöke 

bízza meg a MEOESZ MVV MEOESZ tagszervezetei elnökei közül a feladat ellátásával, a 

kijelölés, megbízás bármikor visszavonható, arra az MVV javaslatot tehet. A titkár feladata a 

MEOESZ MVV operatív ügyintézésének bonyolítása, képviseli az MVV-t a MEOESZ és 

annak tagjaival szemben, az MVV operatív ügyintézését a MEOESZ elnökének eseti 

megbízása alapján annak képviselőjeként bonyolítja. A titkár az MVV tagjaként jár el. A 

MEOESZ Elnöksége a jelen Szabályzatot elfogadó határozatával egyidejűleg Noveczki 

Katalint az MVV első titkárául kijelölte, a MEOESZ Elnöke ezzel a feladattal megbízta. 

 

• Az MVV elnöksége –  

Azon MEOESZ tagszervezetek elnökei, amelyek a MEOESZ-nek magyar vizsla és 

drótszőrű magyar vizsla fajta vonatkozásában mindenkor fajtaszervezeti szekció tagjai, 

egyesületenként 1-1 tag, akik az adott delegáló egyesületnek elnökei, és akiket a 

MEOESZ Elnöke MVV tagságra kinevezett, továbbá az MVV Elnöke és főtitkára. A 

kinevezés bármikor visszavonható, és automatikusan megszűnik, ha a kinevezett tag 

elnöki funkciója saját egyesületében megszűnt. Az MVV tagja továbbá a fentiek szerinti 



MVV elnök, az Országos Magyar Vadászkamara Kinológiai Bizottsága elnöke, a 

Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének elnöke.  

Az MVV Elnöke és tagjai által képviselt MEOESZ tag egyesületek és egyéb tagok 

ebbéli tagságuk alapján jogosultak az MVV által megjelentetett kiadványok, évkönyv és 

egyéb nyomtatott tájékoztató és ismeretterjesztő anyagok 1-1 példányára, továbbá az 

MVV által szervezett szakmai konferenciákon, tájékoztatókon és ismeretterjesztő 

rendezvényeken, világtalálkozón való részvételre térítésmentesen, 1-1 fővel 

képviseltetve magukat.   

A tagok ebbéli státuszukat a magyar vizsla fajtákkal kapcsolatos és ahhoz méltó 

megjelenéseik során erre a tagságukra a „MEOESZ Magyar Vizsla Fajták 

Világszövetsége Bizottságának tagja” (angolul: Member of the Hungarian Kennel 

Club’s World Committee of the Hungarian Vizsla Breeds) fordulat és az MVV 

logójának feltüntetésével utalni kötelesek. 

A Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Titkár az MVV Elnökségének ülésein 

tanácskozási joggal részt vesz. 

 

Az MVV Elnöksége működésének részletes szabályait az MVV maga állapítja meg. 

 

- Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Testület  

A Testület az MVV Elnökségének munkáját segítő tanácsadó, véleményező testület. 

Tagjait az MVV Elnöksége hívja meg a Testületbe azon külföldi honosságú és FCI tagként 

vagy FCI szerződött partnereként vagy FCI tag vagy az FCI szerződött partnereként 

működő országos kennelklubok tagjaként tevékenykedő külföldi magyar vizsla fajták 

külföldi fajtaszervezetei, fajtagondozói és tenyésztőszervezetei reprezentánsaként, akik  a 

magyar vizsla fajták vadászati célokra való megőrzésére irányuló és/vagy fajtákat nemesítő, 

és/vagy népszerűsítő, és/vagy a fajtával kapcsolatos tudományos kutatómunkát befolyásoló 

tevékenységet végeznek.  

A Testület feladata, hogy a az MVV Elnökségének munkája eredményességét elősegítse 

és támogassa annak érdekében, hogy a magyar vizsla fajták vonatkozásában kialakult 

külföldi véleményeket, eredményeket az MVV Elnöksége intézményesített formában 

ismerhesse meg és alkalmazhassa munkája során. A Testület kiemelt feladata továbbá az 

MVV Elnöksége által elfogadott, kidolgozott irányelvek, szabályok és  tenyésztési, 

használati útmutatók tartalmát a nemzetközi magyar vizsla tenyésztés és tartás területén 

külföldön az érintettekkel megismertesse a Testület tagsága közvetítésével. 

 

A Testület operatív működését a Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Titkár irányítja, 

aki a Testületnek maga is tagja és akit erre a feladatra az MVV Elnöke bíz meg, határozott 

vagy határozatlan időtartamra, mely megbízást az MVV Elnöke bármikor indokolás nélkül 

meg is szüntethet.  

A Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Titkár az MVV Elnökségének ülésein 

tanácskozási joggal részt vesz. 

A Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Testület működésének részletes szabályait az 

MVV Elnöksége maga állapítja meg.  

 

- Támogató szervezetek 

Azon külföldi székhelyű, de a honosságuk szerinti FCI tag vagy FCI szerződött partner 

kennelklubban tagsággal rendelkező magyar vizsla fajtát gondozó fajtagondozó 

egyesületek, akik azt kívánják, adott, de mindig csak egy, a folyó naptári évre terjedően az 

MVV támogató szervezetei lehetnek, ha az MVV által javasolt és a MEOESZ Elnöksége 

által ekként meghatározott éves támogatói díjat megfizették és az MVV testülete 

javaslatára a MEOESZ Elnöksége előzetes jóváhagyásával a MEOESZ Elnöke nekik ezt a 



címet adományozta. Ez a támogató szervezeti státusz az érintett egyesületet feljogosítja 

arra, hogy az MVV ülésein tanácskozási joggal elnöke útján képviseltesse magát, de ott 

nem szavazhat. Továbbá ezen egyesületek ebbéli tagságuk alapján jogosultak az MVV 

által megjelentetett kiadványok, évkönyv és egyéb nyomtatott tájékoztató és 

ismeretterjesztő anyagok 1-1 példányára, továbbá az MVV által szervezett szakmai 

konferenciákon, tájékoztatókon és ismeretterjesztő rendezvényeken, világtalálkozón való 

részvételre térítésmentesen, 1-1 fővel képviseltetve magukat.   

A támogató tagok ebbéli státuszukat a magyar vizsla fajtákkal kapcsolatos és ahhoz méltó 

megjelenéseik során erre a pártoló szervezeti státuszukra a „MEOESZ Magyar Vizsla 

Fajták Világszövetsége Pártoló Szervezete” (angolul: Supporter Civil Organization of the 

Hungarian Kennel Club’s World Committee of the Hungarian Vizsla Breeds” ) fordulat és 

az MVV logójának feltüntetésével utalhatnak.  

Egyéb támogatók 

Minden más jogi vagy természetes személy, akik azt kívánják, adott, de mindig csak egy, 

a folyó naptári évre terjedően az MVV tevékenységét támogathatják, ha az MVV által 

javasolt és a MEOESZ Elnöksége által ekként meghatározott éves támogatói díjat 

megfizették. Ez a támogató státusz nem jelent MVV és MEOESZ tagságot, az érintettet 

nem jogosítja arra, hogy az MVV ülésein részt vegyen, de ezen személyek ebbéli 

státuszuk alapján jogosultak az MVV által megjelentetett kiadványok, évkönyv és egyéb 

nyomtatott tájékoztató és ismeretterjesztő anyagok 1-1 példányára, továbbá külön 

meghatározott díj ellenében az MVV által szervezett szakmai konferenciákon, 

tájékoztatókon és ismeretterjesztő rendezvényeken, világtalálkozón való részvételre. Az 

ilyen támogató tagok ebbéli státuszukra megjelenéseik során nem utalhatnak, az MVV 

logóját nem használhatják.   

A MEOESZ Elnökségének jóváhagyásával az MVV egyéb támogatójává válhat 

határozatlan időre olyan hazai honosságú jogi személy is, amely nem támogatói díjat fizet, 

hanem egyéb tevékenységgel tudja és kívánja támogatni az MVV célkitűzéseit, szakmai 

munkáját és operatív tevékenységét. Ilyen támogatóvá az adott szervezet az MEOESZ 

Elnökségéhez annak Elnöke útján eljuttatott támogatói szándéknyilatkozat és a MEOESZ 

Elnöksége ezen nyilatkozatot elfogadó határozata alapján és az elfogadás napjával válik.  

  

 

8./ A MEOE – MVV viszonya más testületekkel, bizottságokkal, egyesületekkel  

 

• Az MVV, annak titkára, tagjai kötelesek a MEOESZ Közgyűlésének, Elnökének és 

Elnökségének tevékenységükről minden információt megadni, évente egyszer, a folyó év 

március 30. napjáig a megelőző naptári évben végzett munkájukról az MVV titkár útján 

írásban beszámolni a MEOESZ Elnökségének. 

- Kötelesek betartani a MEOESZ minden, a tevékenységükre vonatkozó szabályát 

- Kötelesek a hasznos együttműködés más MEOESZ tag magyar fajtás 

fajtaszervezetekkel, a MEOESZ sportbizottságaival.  

 

9./ Az MVV Elnökének feladatai  

 

• Összefogja és irányítja az MVV munkáját,  

• Képviseli az MVV-t minden fórumon. 

 

Az MVV titkárának feladatai 

• Jelentést készít a bizottság munkájáról a MEOESZ Elnökségének. 

- operatív módon megvalósítja az MVV feladatait annak ülései között. 



- Képviseli az MVV-t annak operatív tevékenysége során az Elnök eseti megbízása 

alapján  

 

10./ Az MVV testületként végzett feladatai  

 

 Munkájával testületként, rendszeres ülések tartásával megvalósítja az MVV jelen 

szabályzatban foglalt céljait és feladatait. 

 Az MVV Elnökének irányításával működteti az MVV-t 

 az MVV hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

 a szervezet működésével kapcsolatos, nem a MEOESZ titkársága által őrzött iratok 

megőrzése; 

11./ Kapcsolattartás és képviselet  

- Az MVV-t minden esetben annak elnöke vagy titkára képviseli a MVV MSz szerinti 

MVV feladatok ellátása során. A képviselőnek ebbéli megnyilatkozásai során 

nyilvánvalóvá kell tennie, hogy az MVV mint a MEOESZ Bizottsága nevében jár el és 

a MEOESZ-nek nem önálló képviselője. 

• Fontos a nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása.  

 

12./ Határozatok hozatala  

 

• Az MVV testülete üléseinek gyakorisága szükség szerinti. Az MVV ülése 

határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Az ülésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amit a jelenlévők írnak alá. Az MVV határozatiról a titkár nyilvántartást vezet. 

• Az MVV ülésein határozatot hozhat a MEOESZ irányadó szabályainak keretei között a 

feladatait képező kérdésekben. Ez a döntési jog nem lehet ellentétes a MEOESZ 

Alapszabálya és egyéb belső szabályzói szerinti hatásköri szabályokkal. 

• A határozatokat egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 

szavazategyenlőség esetén az MVV Elnök szavazata dönt.  

- Az MVV működése során keletkezett számviteli iratokat és bizonylatokat és azokhoz 

tartozó minden más dokumentációt (ajánlat, szerződés, teljesítési dokumentumok stb.), 

és az MVV határozatainak kiadmányát az MVV titkára azok keletkezése után 

haladéktalanul köteles átadni a MEOESZ irodavezetőjének.  

- Az MVV egyéb iratainak megőrzéséről a titkár gondoskodik 

• A határozatokat és azok hatályát az MVV a MEOESZ hivatalos honlapján erre 

biztosított felületen közzéteszi.  

• Az MVV hivatalos közleményeinek megjelenési helye: www………..@kennelclub.hu 

 

 


