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Tenyészszemle és Körung szabályzat 

 

 

Általános rendelkezések: 

A HMC saját szervezésű tenyészalkalmasság mérő rendezvényein szerezhető meg a belga juhászkutyák 

tenyészengedélye. 

A klub évi két fő rendezvényt szervez (tavasszal és ősszel),igény esetén (minimum 8 kutya) ezeken felül plusz 

rendezvény tartható. Ezen rendezvények helyét, idejét, a felkért teljesítmény- és küllembírók nevét, a klub hivatalos 

honlapján közzé kell tenni. A rendezvény akkor tartható meg, ha a nevezési határidő lejártáig minimum 5 kutya 

nevezése beérkezik. A rendezvényeken a nevezők számától függetlenül lehetőséget kell biztosítani tenyészszemle és 

körung letételére is. 

 

 

Tenyészszemle: 

A HMC kifejezett célja, hogy a belga juhászkutyák meglévő, kiemelkedő munkaalkalmasságát, készségeit megőrizze 

és fejlessze. Ennek szellemében minden tagját, és a fajta szimpatizánsait arra bíztatja, hogy a lehető legszélesebb 

körben, és legmagasabb minőségben mérettesse meg kutyáját/kutyáit. 

A tenyészszemlén való részvétel feltételei: 

- a kutya a rendezvény napján minimum 12 hónapos életkort betöltötte 

- csípőízületi diszplázia szűrés „a” „b” „c” eredmény 

- könyökízületi diszplázia szűrés 0-1 eredmény 

- DNS teszt 

-FCI által elismert származási lap 

- a kutyának egyedi azonosítóval kell rendelkeznie 

- érvényes oltási könyv 

- érvényes MEOESZ tagság(tulajdonos részéről) 
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Minden tenyészszemlén kötelező érvényűen be kell tartani és tartatni a hatályos Állatvédelmi Törvény 

rendelkezéseit. Tenyészszemlén csak megfelelő kondíciójú, szemmel láthatóan is jó egészségi állapotban lévő kutya 

vezethető fel. Kényszerítő eszközök használata a rendezvény egész területén és ideje alatt szigorúan tilos. Tüzelő 

szuka felvezetésére csak és kizárólag a rendezvény végén kerülhet sor. A kutyákat nem fojtóra kapcsolt egysoros 

láncnyakörvön, és minimum másfél méteres pórázon kell felvezetni. 

 

A tenyészszemle menete: 

A tenyészszemle két részből áll: 

- küllembírálat 

- karakterteszt, képességvizsgálattal 

 

Küllembírálat: 

A kutyák egyenként szólítva kerülnek felvezetésre. Minden kutya leíró bírálatot kap a rendezvényre meghívott FCI 

küllembírótól. A tenyészszemle megszerzésének feltétele kanok és szukák esetében is minimum "jó" minősítés a 

küllembírálaton. A bírálat során a küllembíró a rendezvényfelelős felé jelzi, amennyiben szélsőséges viselkedést 

(indokolatlan félelem, vagy indokolatlan, túlzott agresszió) tapasztal bármelyik felvezetett kutya részéről. A 

küllembírálat során tapasztalt szélsőséges viselkedés önmagában még nem jelenti adott kutya felvezetésének 

megszakítását, azonban a karakterteszt során ezen kutyákra kiemelt figyelmet kell fordítani. Kivételes esetekben a 

túlzott agresszió elfogadható: igazolhatóan aktív szolgálati kutyánál. Ez esetben a rendezvény szervezőit előre 

tájékoztatni kell, és a (szolgálati) kutyát megfelelő felszerelésben (szájkosár) kell felvezetni. 

A fajtastandardban leírt kizáró hibákkal rendelkező kutyák a tenyésztésből kizárásra kerülnek; a tenyészszemlét nem 

folytathatják. Teljesítménykönyvükbe „tenyésztésből kizárva” bejegyzés kerül. 

 

Karakterteszt, képességvizsgálattal: 

 

A karakterteszt célja, hogy megfelelő képet kapjunk a kutya általános viselkedéséről, a környezetéhez való 

viszonyáról, a különböző zajokra, hangokra adott reakcióiról, és veleszületett képességeiről, ösztöneiről. A kutyát 

egysoros láncnyakörvön (nem fojtóra állítva), és minimum másfél méteres pórázon kell felvezetni. A kutyavezetőnél 

motivációs tárgy vagy jutalomfalat nem lehet. 

Részei: 
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1. Lövéspróba: 

A kutyavezető a laza pórázon vezetett kutyával lejelentkezik a teljesítménybírónál, majd ezt követően 15-20 

méternyire elhalad a bírótól és a nézőktől, és megáll. Ezt követően egy segítő két lövést ad le 6 mm-es pisztollyal. A 

lövések között 3-5 mp szünet van. A kutyavezető nem befolyásolhatja a kutyát, se fizikálisan, sem utasításokkal. 

Amennyiben a bíró indokoltnak látja, egy alkalommal megismételtetheti a lövést. Egyértelműen félelmet, pánikot 

mutató kutya esetén a lövést nem szabad megismételni, a tenyészszemlét meg kell szakítani. Ez esetben a kutya 

teljesítménykönyvébe tenyészszemle-lövéspróbán nem megfelelt, visszarendelve bejegyzés kerül. 

 

2. Általános viselkedés, szocializáció: 

A kutya általános viselkedését, emberekhez való viszonyát a rendezvény egésze alatt vizsgálni kell. Kiemelten fontos, 

hogy megfelelő tapasztalattal és fajtaismerettel rendelkező teljesítménybíró bíráljon ezeken a rendezvényeken, aki 

vitás esetben korrekt, objektív szakmai magyarázattal alá tudja támasztani döntéseit.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani azon kutyák viselkedésére, amelyek kirívóan szélsőséges reakciót mutattak már a 

küllembírálat során (félelem, agresszió). A korábban leírt módon, aktív szolgálati kutyák esetében el lehet tekinteni az 

elfogadhatónál magasabb agressziót, dominanciát mutató kutyáknál a leminősítéstől, amennyiben a kutya kontroll 

alatt van és vezethető. Ellenkező esetben a tenyészszemlét meg kell szakítani, a kutya teljesítménykönyvébe 

tenyészszemle-nem megfelelt, veszélyesen agresszív bejegyzés kerül. Aktív szolgálati kutyánál el lehet tekinteni attól, 

hogy a bíró közvetlen fizikai kontaktusba lépjen a kutyával (érintés, simogatás).  

A lövéspróbát követően a kutyavezető a laza pórázon vezetett kutyájával visszasétál a bíróhoz, szóba elegyednek 

egymással. Majd a bíró kezet fog a kutyavezetővel, ezt követően spontán megsimogatja a kutyát. A bíró 

semmiféleképpen nem provokálhatja a kutyát, nem lehet fenyegető. A kutya figyelmét felhívhatja magára, kedvesen 

"üdvözölheti". 

Mialatt a bíró és a kutyavezető beszélgetnek, egy laza, 5-6 fős csoport a közelükbe sétál, tőlük 3-4 méterre 

beszélgetve megáll. Miután a bíró megsimogatta a kutyát, a kutyavezető elindul a csoport felé, és a laza pórázon 

vezetett kutyával áthalad a csoporton. A csoport tagjai semmiféleképpen nem ingerelhetik, provokálhatják, vagy 

fenyegethetik a kutyát; közömbösen állnak és beszélgetnek. A csoporton való áthaladás után a kutyavezető 

visszafordul, és odamegy az egyik , előre kijelölt csoporttaghoz, és néhány szót vált vele, majd a kezébe adja a kutya 

pórázát,és  a csoporton keresztülhaladva 8-10 métert elsétál. Ezt követően magához hívja a kutyát. A gyakorlatot 

nem kell szabályosan végrehajtani. A kutyavezető miután magához hívta a kutyát, megdicsérheti. 

3.Zavaró környezeti ingerek, hanghatások 

A behívást követően a kutyavezető laza pórázon elindul egy előre előkészített terület felé, ahol különböző zavaró, 

idegen anyagok kerültek elhelyezésre. Itt vizsgáljuk a kutya szokatlan környezeti ingerekre adott válaszait. A terület 

adottságai és a rendelkezésre álló eszközök befolyásolják a berendezést. Amit mindenképp vizsgálni kell: 

- áthaladás idegen anyagon (fólia, üdítős palackok, autógumi, stb.) 
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- magasság/mélység: valamilyen akadályra, asztalra, hintára stb. kell fel- és leugratni a kutyát 

a teszt alatt valamikor egy segítő tetszőleges, de szokatlan hanghatást kelt a kutyától 5-10 méterre(pl kereplő, 

kaviccsal töltött flakon, stb.). 

 

4. Apportkészség vizsgálata és játék 

Egy segítő odavisz egy játékra, huzakodásra alkalmas tárgyat (pl. hurka, zsinóros labda) a gazdához, aki kötetlen 

játékba kezd a kutyájával. A játékot egyszer el kell dobnia (apportkészség vizsgálata), ezt bármikor, saját belátása 

szerint teheti meg. A bíró jelzésére egy segítő odamegy hozzájuk, és a gazda közreműködésével játékot kezdeményez 

a kutyával. A segítő magától nem kezdeményezhet dominanciaharcot a kutyával, csak egy kedves, játékos emberként 

viselkedik, nem provokálja a kutyát. A bíró jelzésére a kutya megkapja a játékot, és visszaviheti a gazdájához, aki 

elveszi azt tőle, és egy segítőnek adja,aki leviszi a pályáról. 

 

5. Fogáskészség, őrző-védő hajlam, dominancia: 

Az apportjáték vizsgálatával végzett kutyát a gazda a terület közepe felé vezeti pórázon, és ott megáll vele. A bíró 

jelzésére egy teljes védőfelszerelésbe öltözött vizsgázott segéd jelenik meg a terület szélén, és felhívja magára a 

kutya figyelmét. Ezt követően a kutya jelzéseit és viselkedését figyelembe véve megközelíti a kutyát, és megfogatja 

azt pórázon. Az első fogásban nem terheli a kutyát,hanem aktív zsákmányos fogást ad neki, majd a kutya a zsákmányt 

megkapja. Ezután a gazda elveszi a zsákmányt a kutyától, visszajuttatja a segédnek, aki újból fogást ad a kutyának. 

Ebben a második fogásban a segéd a párnázott soft bottal fenyegeti a kutyát, de nem üti meg. A kutya ismét 

megszerzi a zsákmányt. 

 

 

Értékelés: 

 

1.Lövéspróba 

- közömbös, minimálisan reagál (fejét,vagy a fülét odafordítja):kitűnő 

- ugat, támad, nyugtalan, látható diszkomfortérzetet mutat, de nem menekül: megfelelő 

- fél, menekül, pánikol: nem megfelelő 
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2.Általános viselkedés, szocializáció: 

- nyitott, magabiztos, barátságos, játékos: kitűnő 

- bizalmatlanságba hajló, de közömbös kutya, amelyik kontroll alatt vizsgálható, de magától nem kontaktál az 

emberrel, viszont eltűri azok közelségét, nem menekül, és nem támad: megfelelő 

- fél, menekül, elhúzódik az érintés elől, vicsorog, borzol, támad: nem megfelelő 

 

3. Zavaró környezeti ingerek, hanghatások: 

- magabiztos a különböző talajokon, nem fél fel-és leugrástól, érdeklődve figyel a zavaró hangokra, keresi azok 

forrását, de nem mutat bizonytalanságot: kitűnő 

- elbizonytalanodik a különböző talajokon, nem magabiztos az akadályon, tétovázva ugrik le- vagy fel, reagál a zavaró 

hanghatásra, kizökken: megfelelő 

- kifejezetten próbálja kikerülni a számára ismeretlen talajt, kifejezett pórázsegítséggel sem hajlandó azon áthaladni, 

egyáltalán nem hajlandó fel-vagy leugrani, és mindenáron ki akarja kerülni a feladatot, a zavaró hangingerre erős 

félelmi reakciót mutat: nem megfelelő 

 

4.Apportkészség vizsgálata és játék 

- mind a gazdával, mind a segítővel szívesen, magabiztosan játszik, az eldobott tárgyért lelkesen elfut, és visszahozza 

azt: kitűnő 

- lelkesen játszik a gazdájával, az eldobott tárgyért elfut és visszahozza azt, az idegennel szemben bizonytalan, de 

még rávehető a játékra: megfelelő 

- nem , vagy csak csekély érdeklődést mutat  a játék iránt, azonban az idegen emberrel szemben nem 

bizonytalan:megfelelő 

- egyáltalán nem érdeklődik a játék iránt és az idegen embertől fél, megijed: nem megfelelő 

 

5. Fogáskészség, őrző-védő hajlam, dominancia: 

- a segéd megjelenésekor a kutya aktív, élénk, ugat. Szívesen fog, a fogása erős, teli, mély. A segéd fenyegetésére 

nem, vagy csak minimálisan reagál (morgás, a fogás ki mértékű lazítása): kitűnő 
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- a segéd megjelenésekor a kutya védekező reakciót mutat, ugat, kevéssé magabiztos, de nem menekül. A 

zsákmányra érdeklődést mutat, megfogja, de a fogása nem erős, nem teli, morog, a terhelésre elengedi a kart, de a 

fogás ismételt felkínálásakor visszafog: megfelelő 

- a segéd megjelenésekor a kutya érdeklődő, magabiztos, egyáltalán nem mutat félelmet, vagy diszkomfort érzetet, 

viszont a harcot nem veszi fel, passzív, a zsákmányra nem reagál, fogást nem keres a karon: megfelelő 

- a segéd megjelenésekor a kutya elbizonytalanodik, megijed, nem akarja felvenni a harcot, a zsákmány iránt nem 

érdeklődik, inkább elkerülné az egész szituációt: nem megfelelő 

 

Értékelés: 

A részfeladatok minősítése alapján az alábbi minősítések érhetők el: 

 

Nem megfelelt/visszarendelve: 

Amennyiben a kutya nem megfelelő minősítést ér el a lövéspróbán és/vagy az általános viselkedés, szocializáció 

részen, úgy a minősítés nem megfelelt, visszarendelve. Az ilyen minősítést szerző kutyák egy alkalommal 

megismételhetik a tenyészszemle karakterteszt és képességvizsgálat részét (a küllembírálatot nem kell ismételni). 

Amennyiben nem sikerül a következő alkalommal sem teljesíteniük, úgy nem tenyészthető minősítéssel a 

tenyésztésből kivonásra kerülnek. 

Amennyiben a kutya három db nem megfelelő minősítést ér el (és ezek nem a lövéspróbán és az általános viselkedés, 

szocializáció részeken történnek), akkor a minősítés nem megfelelt, visszarendelve. Az ilyen minősítést szerző kutyák 

egy alkalommal megismételhetik a tenyészszemle karakterteszt és képességvizsgálat részét (a küllembírálatot nem 

kell ismételni). Amennyiben nem sikerül a következő alkalommal sem teljesíteniük, úgy nem tenyészthető 

minősítéssel a tenyésztésből kivonásra kerülnek. 

 

Megfelelt/tenyészthető: 

A kutya maximum egy nem megfelelt minősítést szerzett (de ez nem lehet a lövéspróba vagy az általános viselkedés, 

szocializáció rész), a többi részfeladatot megfelelő vagy kitűnő minősítéssel teljesítette. A kutya ezzel 

tenyészalkalmassági vizsgát szerzett, a teljesítménykönyvbe tenyészthető minősítés kerül (amennyiben a 

küllembírálaton minimum jó minősítést szerzett, és a szükséges egészségügyi szűrővizsgálatokat is prezentálta). 

 

Kitűnően megfelelt/tenyészthető: 
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A kutya az öt részfeladatból minimum 4-et kitűnően, maximum 1-et megfelelően teljesített. A kutya ezzel 

tenyészalkalmassági vizsgát szerzett, a teljesítménykönyvbe tenyészthető minősítés kerül (amennyiben a 

küllembírálaton minimum jó minősítést szerzett, és a szükséges egészségügyi szűrővizsgálatokat is prezentálta). 

 

Körung 

 

A körung célja: 

 

A körung a felnőtt kutyák tenyészalkalmassági vizsgája. Célja, hogy az érettebb korú, és megfelelően képzett egyedek 

öröklött ösztönös adottságait, alapviselkedését nehezített körülmények között felmérje, és lehetőség szerint egy jó 

képet adjon a kutya veleszületett képességeiről. A körungnak nem előfeltétele a tenyészszemle letétele. 

Tenyészszemlét teljesített kutya felvezethető körungon is. 

 

A körungon való részvétel feltételei: 

- a kutya a rendezvény napján minimum 24 hónapos életkorú 

- csípőízületi diszplázia szűrés „a” „b” eredmény 

- könyökízületi diszplázia szűrés 0-1 eredmény 

- FCI által elismert származási lap 

- a kutyának egyedi azonosítóval kell rendelkeznie 

- érvényes oltási könyv 

- érvényes MEOESZ tagság(tulajdonos részéről) 

-munkavizsga (IPO1, IPO2,IPO3,IRO B vizsga / terület,rom,nyom/, terelő munkavizsga, Obedience 3, Agility 

A3) igazolása 

 

Minden körungon kötelező érvényűen be kell tartani és tartatni a hatályos Állatvédelmi Törvény rendelkezéseit. 

Körungon , csak megfelelő kondíciójú, szemmel láthatóan is jó egészségi állapotban lévő kutya vezethető fel. 

Kényszerítő eszközök használata a rendezvény egész területén és ideje alatt szigorúan tilos. Tüzelő szuka 

felvezetésére csak és kizárólag a rendezvény végén kerülhet sor. A kutyákat nem fojtóra kapcsolt egysoros 

láncnyakörvön, és minimum másfél méteres pórázon kell felvezetni. 
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A körung menete: 

A körung két részből áll: 

- küllembírálat 

- munkaalkalmassági rész 

 

Küllembírálat: 

A kutyák egyenként szólítva kerülnek felvezetésre. Minden kutya leíró bírálatot kap a rendezvényre meghívott FCI 

küllembírótól. A körung megszerzésének feltétele kanok és szukák esetében is minimum "jó" minősítés a 

küllembírálaton. A bírálat során a küllembíró a rendezvényfelelős felé jelzi, amennyiben szélsőséges viselkedést 

(indokolatlan félelem, vagy indokolatlan, túlzott agresszió) tapasztal bármelyik felvezetett kutya részéről. A 

küllembírálat során tapasztalt szélsőséges viselkedés önmagában még nem jelenti adott kutya felvezetésének 

megszakítását, azonban a munkaalkalmassági rész során ezen, kutyákra kiemelt figyelmet kell fordítani. Kivételes 

esetekben a túlzott agresszió elfogadható: igazolhatóan aktív szolgálati kutyánál. Ez esetben a rendezény szervezőit 

előre tájékoztatni kell, és a (szolgálati) kutyát megfelelő felszerelésben (szájkosár) kell felvezetni. 

A fajtastandardban leírt kizáró hibákkal rendelkező kutyák a tenyésztésből kizárásra kerülnek; a tenyészszemlét nem 

folytathatják. Teljesítménykönyvükbe „tenyésztésből kizárva” bejegyzés kerül. 

 

Munkaalkalmassági rész: 

 

A feladatok célja, hogy megfelelő képet kapjunk a kutya általános viselkedéséről, a környezetéhez való viszonyáról, a 

különböző zajokra, hangokra adott reakcióiról, és veleszületett képességeiről, ösztöneiről.  A kutyát egysoros 

láncnyakörvön (nem fojtóra állítva) kell felvezetni. A kutyavezetőnél motivációs tárgy vagy jutalomfalat nem lehet. 

 

Részei: 

1. Lövéspróba: 

A kutyavezető a laza pórázon vezetett kutyával lejelentkezik a teljesítménybírónál, majd ezt követően lecsatolja a 

kutyáról a pórázt, és szabadonkövetésben, egyenes vonalban 15-20 méternyire elhalad a bírótól és a nézőktől. 

Eközben egy segítő két lövést ad le 6 mm-es pisztollyal. A lövések között 3-5 mp szünet van. A kutyavezető nem 

befolyásolhatja a kutyát, sem fizikálisan, sem utasításokkal. Amennyiben a bíró indokoltnak látja, egy alkalommal 

megismételtetheti a lövést. Egyértelműen félelmet, pánikot mutató kutya esetén a lövést nem szabad 

megismételni, a körungot meg kell szakítani. Ez esetben a kutya teljesítménykönyvébe körung-lövéspróbán nem 

megfelelt, visszarendelve bejegyzés kerül. 
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2. Általános viselkedés, szocializáció: 

A kutya általános viselkedését, emberekhez való viszonyát a rendezvény egésze alatt vizsgálni kell. Kiemelten fontos, 

hogy megfelelő tapasztalattal és fajtaismerettel rendelkező teljesítménybíró bíráljon ezeken a rendezvényeken, aki 

vitás esetben korrekt, objektív szakmai magyarázattal alá tudja támasztani döntéseit.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani azon kutyák viselkedésére, amelyek kirívóan szélsőséges reakciót mutattak már a 

küllembírálat során (félelem, agresszió). A korábban leírt módon, aktív szolgálati kutyák esetében el lehet tekinteni az 

elfogadhatónál magasabb agressziót, dominanciát mutató kutyáknál a leminősítéstől, amennyiben a kutya kontroll 

alatt van és vezethető. Ellenkező esetben a körungot meg kell szakítani, a kutya teljesítménykönyvébe körung-nem 

megfelelt, veszélyesen agresszív bejegyzés kerül. 

A feladatok célja, hogy a gazda jelenlétében és a gazdától távol is vizsgálja a kutya reakcióit az emberekre és az egyéb 

speciális vizuális -és hangingerekre, fokozott figyelemmel a nemkívánatos, szélsőséges viselkedésformákra (félelem, 

túlzott agresszió). 

A lövéspróbát követően a kutyavezető szabadonkövetésben visszamegy a bíróhoz, szóba elegyednek egymással. 

Megálláskor, vagy a kutya leültetéséhez vezényszó adható. Majd a bíró kezet fog a kutyavezetővel, ezt követően 

spontán megsimogatja a kutyát. A bíró semmiféleképpen nem provokálhatja a kutyát, nem lehet fenyegető. A kutya 

figyelmét felhívhatja magára, kedvesen "üdvözölheti".  Aktív szolgálati kutyánál el lehet tekinteni attól, hogy a bíró 

közvetlen fizikai kontaktusba lépjen a kutyával (érintés, simogatás).  

Mialatt a bíró és a kutyavezető beszélgetnek, egy laza, 5-6 fős csoport a közelükbe sétál, tőlük 3-4 méterre 

beszélgetve megáll. Miután a bíró megsimogatta a kutyát, a kutyavezető elindul a csoport felé szabadonkövetésben, 

majd áthalad a csoporton, legalább 2 embert megkerülve, és a csoport közepén megáll. Megálláskor, vagy a kutya 

leültetéséhez vezényszó adható. Ezt követően a csoport tagjai megközelítik a kutyavezetőt, beszédbe elegyednek 

vele. A csoport tagjai semmiféleképpen nem ingerelhetik, provokálhatják, vagy fenyegethetik a kutyát; viszont 

egyértelműen a kutya és a kutyavezető felé lépnek. Ezután a kutyavezető szabadonkövetésben kivezeti a kutyát a 

csoportból, felcsatolja a kutyára a pórázt, és egy előre kijelölt segítő kezébe adja azt. A csoporton keresztülhaladva 

elsétál 15-20 métert, és a kutyát magához hívja. A gyakorlatot nem kell szabályosan végrehajtani. A kutyavezető 

miután magához hívta a kutyát, megdicsérheti. A behívást követően a kutyavezető szabadonkövetésben elsétál egy 

előre kijelölt helyre, ahol egy 5 m hosszúságú, rögzített pórázra kiköti a kutyát. A kutyát otthagyja, és kimegy annak 

látóteréből. A kutyát nem utasíthatja semmilyen pozíció felvételére. Miután a gazda eltávolodott, a bíró természetes 

viselkedéssel, de a kutyát semmiféleképpen nem ingerelve, megközelíti az állatot. Nem vesz fel vele kontaktust, csak 

elsétál előtte. Miután a bíró eltávolodott a kutya közeléből, valamilyen „szokatlan” vizuális és/vagy hanginger éri a 

kutyát: fűnyíró, csengető biciklis, hangoskodó, zajt keltő ember (pl kereplő, kaviccsal töltött flakon, stb). Ezt követően 

a kutyavezető visszatér a kutyájához, üdvözölheti azt, majd a pórázról lekapcsolja a kutyát, és szabadönkövetésben 

elindul vele a következő feladathoz. 

 

3.Zavaró környezeti ingerek, hanghatások 
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A kutyavezető elindul egy előre előkészített terület felé, ahol különböző zavaró, idegen anyagok kerültek 

elhelyezésre. Itt vizsgáljuk a kutya szokatlan környezeti ingerekre adott válaszait. A terület adottságai és a 

rendelkezésre álló eszközök befolyásolják a berendezést. Amit mindenképp vizsgálni kell: 

- áthaladás idegen anyagon (fólia, üdítős palackok, autógumi, stb.) 

- magasság/mélység: valamilyen akadályra, asztalra, hintára stb. kell fel- és leugratni a kutyát 

a teszt alatt valamikor egy segítő tetszőleges, de szokatlan hanghatást kelt a kutyától 5-10 méterre(pl. kereplő, 

kaviccsal töltött flakon, stb.). 

- lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy olyan helyen kerüljön megrendezésre a rendezvény, ahol van mód és 

lehetőség a kutyák viselkedését felmérni zárt helyen, épületben (ez lehet az iskolán klubhelyiség, vagy tároló, raktár, 

stb.). 

4. Apportkészség vizsgálata, keresőkedv és játék 

Egy segítő odavisz egy játékra, huzakodásra alkalmas tárgyat (pl. hurka, zsinóros labda) a gazdához, aki kötetlen 

játékba kezd a kutyájával. A játékot egyszer el kell dobnia (apportkészség vizsgálata), ezt bármikor, saját belátása 

szerint teheti meg. Ezt követően a bíró jelzésére egy segítő odamegy hozzájuk, és a gazda közreműködésével játékot 

kezdeményez a kutyával. A segítő bátran, sportosan játszik a kutyával, megküzd vele a zsákmányért; mentálisan és 

fizikálisan is stimulálhatja az állatot, azonban fájdalmat nem okozhat a kutyának. A bíró jelzésére a kutya megkapja a 

játékot, és visszaviheti a gazdájához, aki elveszi azt tőle, és kidobja a segítőnek, aki a terület már korábban használt, 

idegen anyagokkal borított részére megy a kutyavezetővel és a kutyával. A kutya nyakörve megfogható, vagy a kutyát 

pórázon kell vezetni. A segítő a rendelkezésre álló idegen anyagok (kartondobozok, flakonok, gumiabroncs, stb---vagy 

ha ezek elegendő mennyiségben nem állnak rendelkezésre, akkor természetes „akadályok, pl. cserjék, bokrok, sűrű 

növényzet, stb.) közé dobja az apporttárgyat. A kutya ezt végignézi, majd a bíró jelére a kutyavezető elengedi a 

kutyát. A kutyát vezényszóval lehet keresésre buzdítani, továbbküldeni. A megtalált tárgyat a kutya visszaviszi a 

vezetőjéhez, aki rövid játék után elveszi azt, és átadja egy segítőnek, aki leviszi a pályáról. 

 

5. Fogáskészség, őrző-védő hajlam, dominancia: 

Az apportjáték vizsgálatával végzett kutyát a gazda szabadonkövetésben elvezeti a terület szélére, az arra kijelölt 

helyre, és ott megáll vele alapállásban. Az alapállástól 20-25 lépés távolságra áll a fürkészpalánk, ahol a teljes 

védőfelszerelésbe öltözött segéd várja a bíró utasítását a palánk mögül kitámadásra. A segéden felnőtt/keménykar 

van és párnázott soft botot tart a kezében. A bíró jelzésére a kutyavezető szabadonkövetésben elindul a sátor felé. A 

bíró intésére (kb 8-10 lépésnyire jár a kutyavezető a palánktól) a segéd aktívan, fenyegetően kitámad a palánkból, 

mely támadást a kutyának hatékonyan el kell hárítania. A segéd feltűnésekor egy fogd vezényszó adható. A fogás 

során a segéd két botütést mér a kutyára, majd megáll. A kutyának vezényszóra eresztenie és őriznie kell. A 

kutyavezető bemegy a kutyához, majd elvezeti azt a segédtől. Szükség szerint a kutya elvezetés előtt leültethető, a 

segéd elléptethető. A kutyavezető 50 lépést felgyalogol szabadonkövetésben, visszafordul, és alapállást vesz fel. A 

kutya nyakörvét alapállásban megfoghatja, a kutyát bíztathatja. A segéd a palánkban várakozik. A várakozás alatt az 
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előre odakészített klappé-ra cseréli a soft botot. A bíró jelzésére a segéd a palánk takarásából a terület középvonaláig 

besétál, majd amikor a kutyavezető és a kutya felé fordul, futásra vált. Fenyegető magatartást tanúsít, rázza a 

klappét, és hangjával, testbeszédével is azon van, hogy megfutamodásra késztesse a kutyát. A bíró jelzésére a 

kutyavezető elengedi a kutyát, melynek határozottan kell elhárítania a támadást. Fogás előtt és fogás közben is a 

segéd a klappé rázásával próbálja elrettenteni a kutyát, folyamatosan terheli, de meg nem üti. A bíró jelzésére a 

segéd megáll, a kutyának eresztenie és őriznie kell. A kutyavezető bemegy a kutyához és elvezeti a segédtől. Szükség 

szerint a kutya leültethető,a segéd elléptethető. A segédtől elvezetett kutyát pórázra kell venni, a segéd addig 

mozdulatlan. 

 

 

 

Értékelés: 

 

1.Lövéspróba 

- közömbös, minimálisan reagál (a fülét odafordítja), nem esik ki a szabadonkövetésből: kitűnő 

- láthatóan reagál a lövésre (megrezzen, bizonytalanná válik, leengedi, vagy behúzza a farkát, kiesik a feladatból, és 

csak behatásra marad a vezetője mellett): megfelelő 

- fél, menekül, pánikol, teljesen szétkapcsol: nem megfelelő 

 

2.Általános viselkedés, szocializáció: 

 - nyitott, magabiztos, barátságos, játékos, valamint: 

         - a gazdája jelenlétében, és attól távol is: kitűnő 

         - a gazdája jelenlétében, és a gazdától távol egészséges dominanciát mutat: kitűnő 

         - a gazdája jelenlétében nyitott, magabiztos, barátságos, játékos, vagy domináns; de a gazdától távol 

elbizonytalanodik, de nem mutat komoly hiányosságot: megfelelő 

 

- gazdája mellett és attól távol is bizalmatlanságba hajló, de közömbös kutya, amelyik kontroll alatt vizsgálható, de 

magától nem kontaktál az emberrel, viszont eltűri azok közelségét, nem menekül, és nem támad: megfelelő 
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- gazdája mellett bizalmatlan, vagy közömbös kutya, amelyik kontroll alatt vizsgálható, de magától nem kontaktál az 

emberrel, viszont eltűri azok közelségét, de a gazdájától távol félelmet, vagy félelmi agressziót mutat: nem megfelelő 

- a gazdája mellett és /vagy attól távol fél, menekül, elhúzódik az érintés elől, az idegenek közelségét igyekszik 

elkerülni, vicsorog, borzol, támad: nem megfelelő 

 

3. Zavaró környezeti ingerek, hanghatások: 

- magabiztos a különböző talajokon, nem fél fel-és leugrástól, érdeklődve figyel a zavaró hangokra, keresi azok 

forrását, de nem mutat bizonytalanságot: kitűnő 

- elbizonytalanodik a különböző talajokon, nem magabiztos az akadályon, tétovázva ugrik le- vagy fel, reagál a zavaró 

hanghatásra, kizökken: megfelelő 

- kifejezetten próbálja kikerülni a számára ismeretlen talajt, kifejezett segítséggel sem hajlandó azon áthaladni, 

egyáltalán nem hajlandó fel-vagy leugrani, és mindenáron ki akarja kerülni a feladatot, a zavaró hangingerre erős 

félelmi reakciót mutat: nem megfelelő 

 

4.Apportkészség vizsgálata és játék 

- mind a gazdával, mind a segítővel szívesen, magabiztosan játszik, az eldobott tárgyért lelkesen elfut, és visszahozza 

azt, valamint kitartóan, szívesen és önállóan keres: kitűnő 

- lelkesen játszik a gazdájával, az eldobott tárgyért elfut, megkeresi és visszahozza azt, az idegennel szemben 

bizonytalan, de még rávehető a játékra: megfelelő 

- lelkesen játszik a gazdájával és idegennel, az eldobott tárgyért elfut, és visszahozza azt, viszont elbizonytalanítják az 

idegen anyagok, felhagy a kereséssel, vagy csak többszöri bíztatásra próbálkozik a tárgy felkutatásával: megfelelő 

- nem, vagy csak csekély érdeklődést mutat a játék iránt, azonban az idegen emberrel szemben nem bizonytalan: 

megfelelő 

- egyáltalán nem érdeklődik a játék iránt, az idegen embertől fél, megijed: nem megfelelő 

 

5. Fogáskészség, őrző-védő hajlam, dominancia: 

- a kutya határozott fellépésű, a támadást teli, mély, feszes fogással hárítja el, terhelésre nem, vagy csak kis 

mértékben reagál. Vezényszóra ereszt, és figyelmesen, aktívan őrzi a segédet, vezethető: kitűnő 

- a kutya fellépése határozott, a támadást hatékonyan elhárítja, de a fogása ideges, nem teli. Terhelésre reagál, 

nehezen kezelhető, nem, vagy nehezen ereszt, nem elég figyelmesen őriz: megfelelő 
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- a kutya bármelyik részfeladatban bizonytalanságot, félelmet mutat, nem veszi fel a harcot, nem vállalja fel a fogást, 

vagy hajlandó fogni, de terhelésre enged: nem megfelelő 

 

Értékelés: 

A részfeladatok minősítése alapján az alábbi minősítések érhetők el: 

 

Nem megfelelt/visszarendelve: 

Amennyiben a kutya nem megfelelő minősítést ér el bármelyik részfeladatban, úgy a minősítés nem megfelelt, 

visszarendelve. Az ilyen minősítést szerző kutyák egy alkalommal megismételhetik a munkaalkalmassági részt (a 

küllembírálatot nem kell ismételni). Amennyiben nem sikerül a következő alkalommal sem teljesíteniük, úgy nem 

tenyészthető minősítéssel a tenyésztésből kivonásra kerülnek 

Kitűnően megfelelt/tenyészthető: Kör. 1 

A kutya az öt részfeladatból minimum 4-et kitűnően, maximum 1-et megfelelően teljesített.  A kutya ezzel 

tenyészalkalmassági vizsgát szerzett, a teljesítménykönyvbe tenyészthető-kör.1 minősítés kerül (amennyiben a 

küllembírálaton minimum jó minősítést szerzett, és a szükséges egészségügyi szűrővizsgálatokat is prezentálta). 

 

Megfelelt/tenyészthető: Kör.2 

A kutya az öt részfeladatot teljesítette megfelelt vagy kitűnő szinten. A kutya ezzel tenyészalkalmassági vizsgát 

szerzett, a teljesítménykönyvbe tenyészthető-kör.2 minősítés kerül (amennyiben a küllembírálaton minimum jó 

minősítést szerzett, és a szükséges egészségügyi szűrővizsgálatokat is prezentálta). 

 

 

 

 

 

 


