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Megjegyzés 
 

A fordítás nem hivatalos, lelkes önkéntesek készítették a legjobb tudásuk szerint, hogy megkönnyítsék az angolul és 

németül nem beszélő magyar mentőkutyások felkészülését.  

Bárminemű kétség esetén a német vizsgaszabályzatot kell alapul venni és hitelesnek tekinteni. 

Az alábbi magyar fordítás 1. változatnak tekintendő.  

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk mindenkinek! 

Mancs a Kézben Egyesület 

 

 

 

 

Bevezetés 

 

Ezek a mentőkutya vizsgaszabályok az FCI/IRO Bizottság által lettek kidolgozva keresőkutyák számára, valamint az FCI 

Igazgatósága és IRO Közgyűlése által lettek jóváhagyva. 

Ezek helyettesítik az eredetileg érvényes FCI és IRO mentőkutya vizsgaszabály rendszert.  

Ezt a vizsgarendszert német nyelven vitatták meg és dolgozták ki. Más nyelvű fordítások vagy kétség esetén a német 

nyelvű változat a hiteles változat.  

Legalább 5 év elteltével a vizsgarendszer felülvizsgálata, módosítása vagy kiterjesztése az aktuális trendek és az 

alkalmazás során szerzett tanulságok alapján történik.  

A változtatásokhoz az FCI és az IRO felesős feleinek hivatalos jóváhagyása szükséges. Ez a vizsgarendszer az FCI és az 

IRO valamennyi tagszervezetére/szövetségére érvényes.  

Világszerte alapul szolgál a bevetési szervezetek számára a mentőkutyák képzéséhez.   

Az MRT-t (bevethetőségi vizsgát) a nemzeti és nemzetközi bevetési szervezetek szabályozzák és vitelezik ki.  
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1 Általános ismertető 

1.1 Cél és megvalósítás 

Cél  

Ezeknek a kutató- és mentőkutya vizsgáknak az a célja, hogy képesítést szerezzenek a kutyák a további 
tréningjeik szempontjából attól függően, milyen területen szeretnénk velük dolgozni. A sikeres vizsga 
megszerzése bizonyítja a megfelelő képzés meglétét, és út ahhoz, hogy abban az adott ágazatban kutató- és 
mentőkutya lehessen. Ez az alapja folyamatos képzésnek a bevetési szervezetekben. 

Bevethetőség  

A bevethetőséget szigorúan a bevetési szervezet határozza meg és ismeri el. Ehhez további követelményeket 
lehet előírni, például specifikus tesztek rendszeres ismétlése, a kutyavezető további ismeretnövelése, rádiós 
tanfolyamok, alpesi kurzusok, korhatár a kutyának és a kutyavezetőnek, állóképességi tesztek, felszerelési 
előírások, elsősegély nyújtási tanfolyamok stb. 

Vizsgák kivitelezése 

Kereső- és mentőkutya vizsgák egész évben tarthatóak. Ha az emberek és az állatok biztonsága és 
egészsége nem garantálható, a vizsgát nem szabad megtartani. A nagyobb események, mint nagy vizsgák, 
nemzeti és világbajnokságok taktikai korlátozása lehetséges a résztvevők számától és az időbeosztástól 
függően  

Kereső- és mentőkutya vizsga tehető csak szimatmunkából vagy csak fegyelmező részből, bármely ágazaton 
és szinten, ahol ebben az esetben csak ezt az egy fázist tesztelik. Azok a tesztek, amelyek csak egy részből 
lettek elvégezve a teljesítményfüzetbe ponttal és értékeléssel együtt kerülnek be, azzal a megjegyzéssel, 
hogy csak egy fázis lett tesztelve. 

Például: 

RH-F B … teljes teszt minősítéssel 

RH-F B, N … csak szimatmunka 

RH-F B, UO … csak engedelmes/ügyességi  

Ebben az esetben cím/minősítés a vizsgaszabályzatnak megfelelően, a show- vagy kiállítási 
szabályok szerint és a tenyészérték mérő szabályoknak megfelelően nem adható ki. 

A minősítés elérése érdekében mindkét fázist (szimatmunka és engedelmes) végre kell hajtani. 
 

  



1.2 Általános rövidítések és definíciók 

- Az angol nyelvű verzió értelmezéséhez (szerk.) -  

Szervezet:  

FCI Fédération Cynologique Internationale 

LAO National Organization FCI 

IRO International SAR Dog Organization 

NRO National SAR Dog Organization of the IRO 

Dokumentumok: 

IPO-R International Trial Rules for SAR Dogs/Nemzetközi vizsga/verseny szabályzat kutató- és 
mentőkutyáknak 

Tesztek: 

RH-F SAR Dog Test in Trhangjelking / Kutató- és mentőkutya teszt nyomkövetés 

RH-FL SAR Dog Test in Area / Kutató- és mentőkutya teszt terület 

RH-T SAR Dog Test in Rubble / Kutató- és mentőkutya teszt rom 

RH-L SAR Dog Test in Avalanche / Kutató- és mentőkutya teszt lavina 

RH-W SAR Dog Test in Water / Kutató- és mentőkutya teszt víz 

RH-MT SAR Dog Test in Mantrailing / Kutató- és mentőkutya teszt mantrailing 

Kutyavezető/Kutya  

D Dog / kutya 

DH Dog Handler (for male / female expressions) / Kutyavezető 

RH SAR Dog / kutató- és mentőkutya 

RDT SAR Dog Team = Dog Handler and Dog / kutató- és mentőkutya csapat = kutyavezető és 
kutya 

AC Acoustic Command / hangjel 

VC Visual Command / kézjel 

Személyek:  

HP Helper / Assistant / segítő, asszisztens 

TC Test Coordinator / vizsga koordinátor 

TJ Test Judge / vizsgabíró / teljesítmény bíró 

RA Judge’s directive / bírói utasítás 

VP Victim, Hiding Person / személy, elbújtatott személy 

FHL Track Layer / nyomfektető 

TL Trail Layer / nyomfektető 

Technikai kifejezések: 

F Track / nyom 

FL Area / terület 

GW Dexterity / ügyességi feladatok/akadályok 

GS Basic Position / alapállás 

ID Identification Article / azonosító tárgy 

L Avalanche / lavina 



LH Scorebook / teljesítményfüzet 

LVS Avalanche search device (peeps) / lavina jeladó 

MT Mantrailing 

T Rubble / rom 

TO Technical Location / technikai elhelyezkedés 

UO Obedience / fegyelmező, engedelmes 

W Water / víz 

Tesztek szintjei : 

A Test Level A / A szint 

Abt. A (Phase) Nose work / szimat munka 

Abt. B (Phase) Obedience and Dexterity / fegyelmező és ügyességi feladatok 

B Test Level B / B szint 

V Preliminary Test (formerly suitability) / elővizsga (korábban alkalmassági vizsga) 

   



2 Szervezés 

2.1 Szervezővel szembeni követelmények 

Rendezvényszervezés 

A rendezvény megtartására vonatkozó engedélyt a rendezvényszervező (FCI-LAO vagy IRO-NRO) megfelelő 
ernyőszervezete adja ki. A vizsga eredményeket az FCI-LAO-k és az IRO-NRO-k kölcsönösen elismerik. Vizsga 
csak minimum 4 kutyavezető részvételével tartható. 

Szervezőre vonatkozó követelmények 

A Szervezőnek rendelkeznie kell a rendezvényszabályzatban meghatározott személyi, anyagi és logisztikai 
eszközökkel. Vizsgát lehet függetlenül vagy más szervezetekkel közreműködve is tartani. 

A személyek és a segítők a bíró asszisztensei, és kötelesek mindig betartani a bírók által megadott 
irányelveket. Azokat a személyeket és a segítőket, akik nem követik a bírói utasításokat, például jelzést 
indukálnak, le kell cserélni.  

Csak jól szocializált kutyák lehetnek a csoportban. A csoportban lévő antiszociális viselkedésű kutyákat le kell 
cserélni. 

Teszt Koordinátor 

A szervezőnek rendelkeznie kell egy saját vagy másik szervezetből származó minősített tesztkoordinátorral. Ő 
szervez és felügyel minden szükséges munkát a tesztek előkészítéséhez és elvégzéséhez a szabályoknak 
megfelelően. 

A tesztkoordinátornak kellő időben meg kell győződnie arról, hogy a munkaterületeket a vizsga szabályzatnak 
megfelelően szervezik. A tesztkoordinátor a bíró rendelkezésre áll a teszt teljes időtartama alatt. 

Regisztráció dátuma 

A tesztkoordinátor felelős annak biztosításáért, hogy a tesztet minden érintett hatóság felé időben és 
megfelelő formában rögzítsék és regisztrálják. 

Adminisztráció  

A tesztkoordinátor felelős az összes formai dolog kezeléséért. Javasolt ellenőrző lista alapján dolgozni. 

Személyi követelmények 

A tesztkoordinátor felelős a szükséges és megfelelően képzett személyzet kiválasztásáért. 

Időbeosztás  

A vizsga előtt időbeosztást kell készíteni, amelyben a résztvevők teszt időpontjai látszanak. Az időbeosztást 
legalább három nappal a teszt megkezdése előtt el kell küldeni a vizsgabírónak. 

Figyelni kell arra, hogy minden egyes kutya és kutyavezető párost ugyanabban az ágazatban és szinten 
ugyanaz a bíró értékelje, és hogy minden bíró maximum 9 órát bíráljon naponta. 

  



Bírálati lapok 

A nemzeti szabályok érvényesek a vizsga eredmények továbbítására vagy dokumentálására. A bíránkénti 
maximális egységek számát figyelembe kell venni: 

Bírálati egységek: A maximális egységek bíránkénti számát tartani kell: 

A rész szimatmunka: 

V/alkalmas  1 egység 

A vizsgaszint  2 egység 

B vizsgaszint  3 egység 

 

B rész engedelmes és ügyességi feladatok: 

V/alkalmas  1 egység 

A vizsgaszint  1 egység 

B vizsgaszint  1 egység 

 

Egy bíró maximum 36 egységet bírálhat egy nap alatt! 

 

2.2 Kutyavezetővel szembeni követelmények 

Vizsgára jelentkezés 

A kutyavezető kötelessége időben jelentkezni a vizsgára. Ha ő nem tud pontosan bejelentkezni, akkor a 
tesztkoordinátort kell értesítenie. 

A kutyavezetőnek kell megszereznie a jelentkezési határidőket. Minden olyan kutyavezetőnek, amely részt 
vesz a vizsgán, megfelelő felszereléssel kell rendelkeznie és az ágazatának megfelelő öltözetben kell lennie.  

Lejelentkezés 

Az első feladat előtti és az utolsó feladat utáni lejelentkezést a bírónál a kutyával pórázon, alapállasban kell 
végrehajtani, kb. 1 méter hosszú pórázon és nyakörvben. 

Kereső mellény, hám, mentőmellény stb. megengedettek, de csak akkor, ha szükség van rájuk és az adott 
fázisnál le van írva. 

A kutyavezető köteles betartani a bíró és a tesztkoordinátor irányelveit. 

Minden kutyavezető köteles befejezni minden ágazatot, akkor is, ha egy részből nem érte el a minimum 
pontszámot a sikeres vizsgához. 

A vizsgának akkor van vége, ha az eredményeket kihirdették és a teljesítményfüzeteket visszaadták. 

Ha valaki korábban elhagyja a vizsga helyszínét betegség, sérülés vagy más fontos ok miatt le kell jelentenie a 
tesztkoordinátornak. Ha valaki jelzés nélkül hagyja el a vizsgát az egyenértékű a diszkvalifikációval, ami a 
teljesítményfüzetbe bekerül. 

Állatjólét 

A szervező országának állatjóléti, biztonsági és környezetvédelmi szabályait be kell tartani. 

Semmilyen erőszak nem engedélyezett a tesztesemény teljes ideje alatt. Ebből kifolyólag bármilyen túlzott 
erőszak vagy durva bánásmód a kutyával szemben szankciókat von maga után a 2.6 fejezet szerint. 

Felelősség 

A kutyavezető az egész vizsga folyamán felelős maga és a kutyája által okozott bármely balesetért. A kutya 
tulajdonosának meg kell fizetnie az esetleges személyi sérüléseket vagy egyéb károkat, amit akár ő vagy a 
kutyája okozott. 



Ezért a kutyavezetőnek be kell mutatnia a biztosítási igazolását magára és a kutyájára vonatkozóan a vizsga 
megkezdése előtt a tesztkoordinátornak. 

A bíró vagy a szervező által adott utasításokat a kutyavezető önként fogadja el, és saját felelősségére hajtja 
végre. 

Engedélyezett segédanyagok 

Különösen a szimatmunka esetében, a következő segédanyagok engedélyezettek a keresési munka taktikai 
támogatásához. 

Síp/fütty jel: A munka megkezdése előtt informálni kell a bírót a síp használatáról. Amennyiben sípot/fütty 
jelet használunk, az egyidejűleg használt más hangjelek mellőzendők. 

Víz és/vagy szivacs: a szimatmunka alatt engedélyezett a bíróval egyeztetve, ha a kinti körülmények valamint 
az időjárás azt megkívánja, de nem rögtön a jelzés után vagy alatt. 

MT (mantrailing):  

GPS használható, ha a bíró a vizsga megkezdése előtt informálva van róla. 

Nem megengedett segédanyagok 

- GPS és bármilyen felvevő készülék a szimatmunka alatt (kutyavezetőnél), kivéve mantrailing  

- Motivációs eszközök 

- Élelem  

 

2.3 Kutyával szembeni követelmények 

Minimum korhatár 

A kutya minimális életkora a megfelelő vizsga elkezdéséhez: 

Vizsgaszint Minimális korhatár 

V elővizsga/alkalmas 15 hónap 

A vizsga  18 hónap 

B vizsga  20 hónap 
 

A kutyának be kell tölteni a minimum korhatárt legkésőbb a vizsga napjáig. 

Kutya azonosítása  

Azok a kutyák, akik nem azonosíthatóak tetoválással vagy mikrochippel, nem vehetnek részt 
vizsgán/versenyen. 

Részvételi engedély 

Mérettől, fajtától és származási igazolástól függetlenül vehetnek részt a kutyák a mentőkutya vizsgákon. 

A kutyavezető csak egy vizsgán vehet részt egy adott napon, és egy vizsga során legfeljebb 2 kutyát vezethet 
fel. Egy kutya csak két teszten vehet részt egy adott eseményen. Az első vizsgát a következő teszt első 
fázisának megkezdése előtt be kell fejeznie. 

Előfeltétel a V, alkalmas szintre:  nincs (NRO/LAO szabályokat tiszteletben kell tartani!) 

Előfeltétel az A szintre:    V (alkalmassági) vizsga ugyanabban az ágazatban* 

*szerk.: Vagy egy 2018-ban megszerzett sikeres E vizsga bármely ágazatban 

Előfeltétel a B szintre:  minimum 2 A vizsga ugyanabban az ágazatban és minimum jó minősítéssel 

Minden vizsgaszint megismételhető. 

Ha egy teszt nem sikerül, a kutya csak 5 napos határidő letelte után indulhat újra ugyanazon a szinten. 



Ugyanabban az ágazatban 2 sikeres A vizsga után (kivétel: L, W) minimum jó minősítéssel a kutya már 
másnap indulhat B szinten (ugyanazon ágazatban), amennyiben elérte a minimum korhatárt. 

A kutyát egy vizsgán nem vezetheti fel több kutyavezető. 

Helyezéssel járó eseményen a kutyát az előzőleg elért legmagasabb szinten kell felvezetni. 

Tüzelő szukák minden vizsgán részt vehetnek, habár távol kell tartani a többi résztvevő kutyától és csak a 
vizsga legvégén vezethetőek fel, amennyiben ez szervezési szempontból lehetséges. Beteg és vélhetően 
fertőző kutyák a vizsgán nem vezethetőek fel és nem is lehet őket a vizsga helyszínére bevinni. 

Teljesítményfüzet 

A nemzeti/országos szervezet által kibocsájtott teljesítményfüzet minden vizsga résztvevőnek kötelező és 
regisztrálni kell az FCI-LAO-hoz vagy az IRO-NRO-hoz. 

A vizsgát megelőzően át kell adni a vizsgát szervezőnek. A vizsgaeredményt a szervező írja be a 
teljesítményfüzetbe, a bíró pedig ellenőrzi és aláírja. 

Kizárásnál egy nemzetközi bélyegzett bejegyzés ("dis") vagy egy ennek megfelelő megjegyzés kerül be a 
teljesítményfüzetbe indoklással. 

Oltások   

Az országosan szükséges vakcinázás igazolását (oltási igazolás) a vizsga megkezdése előtt be kell mutatni a 
tesztkoordinátornak, ha azt kéri. 

Szocializált viselkedés 

A bíró a kutya temperamentumát a kezdés előtt és a teljes teszt során megfigyeli. 

A bíró köteles megszakítani a tesztet, ha egy kutya nyilvánvalóan nem megfelelő temperamentummal 
rendelkezik vagy diszkvalifikálni agresszív viselkedés esetén és azonnal tájékoztatni a tesztkoordinátort, 
ahogyan a 2.6-os pontban le van írva. 

Nyilvánvalóan nem megfelelő temperamentum a következő: 

• Agresszív viselkedés idegenekkel és más kutyákkal szemben; 

• Elhagyja a kutyavezetőt vagy a munkaterületet. 

A kutya engedelmessége  

Ha a kutya kevés engedelmességet mutat, pl. a kutyavezető nem tudja kontrollálni a kutyát, a bíró 3 
lehetőséget ad a kutyavezetőnek a kutya visszahívására. 

A bírónak joga van megszakítani munkát, ha nyilvánvalóan észrevehető, hogy a kutya nem eléggé felkészült, 
elégtelen a munkára való hajlandósága, nyilvánvalóan nincs a kutyavezető irányítása alatt, vagy ha fizikai 
korlátok észrevehetőek. 

Felszerelés  

A rom munka kivételével megengedett a keresőhám/mellény. A lámpák és / vagy csengők megengedettek. 
Ez azt jelenti, hogy villogó fények vagy fényrudak engedélyezettek, amelyek lehetővé teszik a 
kutyavezetőnek, hogy lássa a kutyát, de nem lehet lámpa vagy reflektorfény a kutyán, hogy azzal 
tájékozódjon. 

Nyakörv esetén nem manipuláló, hagyományos nyakörv használható. Vagy a kutya viseli, vagy a kutyavezető 
hordozza. Az élősködők elleni nyakörvek megengedettek, amíg azt lazán viselik. 

 

  



2.4 Infrastruktúra 

Általános  

Az akadályok anyagához, felépítéséhez és méreteihez kapcsolódó összes részletet a külön csatolt vázlatok 
tartalmazzák. 

A vizsga lebonyolításához olyan területeket kell biztosítani, amelyek minden vonatkozásban megfelelnek a 
vizsga előírásainak. 

„A” szinten a munkákon kívüli munkaterületen történő közlekedés engedélyezése a szervező és a vizsgabíró 
döntése.   

Biztonság  

A balesetek elkerülése érdekében a munkaterületeknek és az akadályoknak meg kell felelniük az adott ország 
biztonsági irányelveinek és előírásainak. A vizsgabíró elutasíthatja a munkaterületek vagy akadályok 
használatát, ha veszélyesnek tartja a kutyavezető vagy a kutya számára.  

Segítők  

A segítők semlegesek maradnak a kutya munkája során és nem zavarják azt.  

 

2.4.1 Engedelmességi/ügyességi vizsgaterület 

Általános  

Szükség esetén a vizsgabíró visszautasíthatja a munkaterületeket vagy akadályokat, ha azok nem felelnek 
meg a vizsgáztatási előírásoknak.  

F, FL, T, MT  

Az engedelmességi és ügyességi feladatok végrehajtásához biztosítani kell egy megfelelő méretű területet.  

Jelölések  

A pálya jelöléseinek az egyes feladatok leírásainak és vázlatainak megfelelően kell történniük. Az akadályok 
és feladatok elhelyezését a vizsgabíró dönti el miután megvizsgálta a helyi adottságokat. Ez különösen 
érvényes a helyben maradásra, a csoportra és a távolsági munkákra. A bíróval együttműködve meg kell 
jelölni az adott gyakorlatok kezdőpontjait. A lépések meghatározásakor egy lépés 0,7 méter és eszerint is kell 
jelölni.   

Csoport Lásd 10.2A vázlat 

A csoportkerülés gyakorlatához ajánlott két kört jelölni, egy 2m és egy 2.5m sugarú kört. A csoport a belső 
körön belül marad, a kutyavezető pedig a külső körön mozog. Ebből adódóan 0.5m távolság van a csoport és 
a kutyavezető között.   

A csoportnak 4 főből kell állnia, amelyben 2 fő egy-egy szocializált kutyát vezet pórázon (egy kant és egy 
szukát). A csoport az óramutató járásával megegyezően halad, és a bíró vagy a vizsga koordinátor utasítására 
áll meg. 

Helyben maradás figyelemelvonással: 

Lásd 10.1 függelék vázlatait 

Két helyet kell kijelölni egy-egy vonallal, egyet a kan és egyet a szuka kutyák számára. Az akadályok és a fekvő 
kutyák között minimum 10 méternek, a kan és szuka kutyák helye között pedig minimum 6 méternek kell 
lennie. 

Cipelés és átadás: Lásd 10.5(V), 10.6(A, B) függelék vázlatait 

- 1 asztal vagy megemelt hely; 

- 1 megjelölt hely az átadásra; 

- 1 megjelölt befejező pont (a lerakáshoz). 

Apport tárgy:  



Használati tárgyak, amik maximum cipő méretűek és következő anyagokból állnak: fa, bőr, könnyűfém, textil, 
műanyag és/vagy ezek kombinációja. 

Juta tekercsek, játékok vagy hasonló tárgyak nem tekinthetőek használati tárgynak. Szintén nem 
megengedettek a tervezett árucikkek (becsomagolt kesztyűk vagy egyéb gyártmányok).   

Idegen anyag - Lásd Idegen anyagon való áthaladás vázlat 

Egy kb. 3 x 3m nagyságú területen lévő durva építőanyag. Az áthaladásnak egyértelműen kellemetlennek kell 
lennie és az anyagok legyenek instabilak és változatosak.  

Palló Lásd Error! Reference source not found. vázlat 

Az akadály két szilárd támasztékból és egy pallóból áll, melynek a hossza kb. 4m, a szélessége pedig kb. 30 
cm, ezek egymáson vannak elhelyezve.  

Távolról irányíthatóság - asztalozás F, FL, T - Lásd Távolról irányíthatóság - asztalozás vázlat 

Az asztalok magassága 60 cm. Az állvány teteje 100 x 100 cm nagyságú. Csúszásgátló burkolások 
engedélyezettek. Az asztalokon nem lehet jelölés vagy csomagolás.  

- 1 kijelölt kezdőpont 

- Rajz a sorrendhez (B szinten) 

Hordóhíd - Lásd Mozgó hordóhíd vázlat 

A hordóhíd 2 azonos nagyságú, 40 cm átmérőjű hordóból és egy 30 cm széles és 4 m hosszú pallóból áll. A 
szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a palló kb. 20 cm-t elmozdulhasson.  

Hasonló szerkezetek azonos méretekkel és azonos mozgóképességgel megengedettek Pl.: 2 szilárd támaszték 
elcsúsztatható pallóval.  

Létra - Lásd 11.5 vázlat 

Gerendás létra, 4 m hosszú, a fokok távolsága 30 cm, fokszélesség 5 cm, 14 fok, 2 alátámasztással a létra 
elején és a végén: magassága kb. 0.5 m.  

A feljáró: Hossza 1.20 m, szélessége 0.50 m, keresztrudak megengedettek, hogy segítsék a feljutást. A rámpa 
stabil kialakítású és szilárdan csatlakozik a létrához.  

Kúszó - Lásd Zsákos kúszó vázlat 

Merev bejárat, kerülete 0.5 m, hossz 3 m, zsákkal a végén, aminek hossza 3 m és puha anyagból van.  

Swing - Lásd Swing vázlat 

A szerkezet tartalmaz: 

- 1 fa pallót, melynek hossza kb. 3.0 m, szélessége kb. 0.3 m 

- Egy támasztó szerkezetet az elején és a végén, amihez csatlakozik a palló 

- Távolsága a földtől 0.40 m  

Fel és lejutás: 

- 2 fa rámpa, hossza kb. 1.5 m, szélessége kb. 0.3 m 

- A feljáró tetejének a talajtól való távolsága 0.35 m 

- Keresztlécek megengedettek, hogy segítsék a fel és lejutást. 

A swing 2 tartószerkezetből és egy pallóból áll, ami kötéllel vagy lánccal csatlakozik a tartószerkezethez, 
valamint 2 rámpából, ami a fel és a lemenetelhez szolgál. A középső palló úgy lóg a tartó szerkezeteken, hogy 
szabadon tud lengeni.  

Hasonló felépítmények azonos méretekkel és azonos mozgásképességgel (oldal és hosszirányban) 
megengedettek. 

 



2.4.2 Vizsgaterület, szimatmunka  

F 

Amikor több induló van nyomon, a nyomokat a területen sorsolják ki. B szinten a nyomnak megfelelő 
nehézségi fokúnak kell lennie, mint például: talajváltás, árkok, a nyomot keresztező utak/ vagy utcák… A 
nyomot megfelelő módon és részletességgel fel kell vázolni és ezt elérhetővé kell tenni a teljesítmény bíró 
számára (pl. GPS és térképvázlat). 

Az enyhe ívek nem számítanak irányváltásnak, a töréseket egyértelmű szögben kell végrehajtani. 

Azonosító tárgy 

1 a nyomfektető szagával jól átitatott használati tárgy, ami nem tűnik ki színével a környezetéből és a 
kutyavezető számára nem látható módon van lehelyezve. 

 

Tárgyak 

Csak a nyomfektető szagával jól átitatott, maximum tornacipő nagyságú és bármilyen anyagú tárgyak 
lehetnek, amik nem tűnnek ki színükkel a környezetükből. A nyomfektető a tárgyakat séta közben helyezi el, 
miközben a nyomot fekteti, megállás nélkül. 

T  

A keresési terület láthatóan körül van határolva, vagy a határai egyértelműen jelölve vannak. A szervezőnek a 
vizsgabíró utasításai szerint kell előkészítenie a bújóhelyeket oly módon, hogy azok a biztonsági 
irányelveknek is megfeleljenek.  

T- V, A  

A keresési területnek láthatónak kell lennie a kutyavezető számára 

T-A, B  

A zavarásként használható tűz, motor hangok, kalapálás, dobolás, hanghordozók, stb. A zavaró tényezőket 
egyeztetni kell a vizsgabíróval.  

MT  

A vizsga helyszíneként bármilyen terület használható. A területet a vizsga vezetője választja ki. A nyomot 
GPS-el vagy térképen teljes hosszában jelölni kell. 

Minden vizsgázó kutyának külön területen, önálló nyomot kell fektetni. 

A nyomvonalnak lehetőség szerint természetesnek kell lennie, a területhez alkalmazkodva kell futnia és 
tartalmaznia kell egy terepváltást. A terület lehet külterület, mint pl. erdő, rét és mező vagy nyugodt, 
autóktól kevésbé forgalmas városi terület, valamint áthaladhat utakon és utcákon. 

A nyom kidolgozásának megkezdéséig, a hűlési idő alatt biztosítani kell, hogy legalább belterületen idegen 
személyek keresztezzék a nyomot. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a vizsgabíró elrendelheti a zavaró 
nyomok fektetését. 

A nyom végén a nyomfektetőt egy gépjármű felveszi és a keresőmunka megkezdése előtt újra a helyszínre 
viszi. A gépjármű nem keresztezheti a lefektetett nyomot. 

Szagminta MT 

Szaghordozó tárgyként a nyomfektető szagának felvételéhez csak a nyomfektető szagával jól átitatott 
tárgyakat szabad alkalmazni. Ezeket a nyom fektetésének megkezdése előtt legalább egy órán keresztül a 
nyomfektetőnek a testén kell viselnie, ill. a nadrágzsebében kell tárolnia. 

A szagmintát közvetlenül a nyom fektetésének megkezdése előtt a nyomfektető egy új, még nem használt 
műanyag tasakba teszi és lezárja. Ezt a tasakot továbbá egy csavarosan zárható tetejű üvegedénybe teszi 
bele. Ezt a zárt és feliratozott edényt kapja meg a vizsga vezetője. 

A keresőmunka megkezdése előtt az elzárt szagminta átadásra kerül a kutyavezetőnek. A nyom irányát nem 
szabad ismertetni. 



2.4.3 Személyek 

Általánosságban  

A bújó személyek a vizsgabíró segédei. Rejtés alatt csendben kell maradniuk és soha semmilyen módon nem 
segíthetik a kutyavezetőt vagy a kutyát, különösen a jelzésnél tilos a kutyának segíteniük. 

Semmilyen tárgy, mint pl. takaró, hátizsák vagy hasonló, nem maradhatnak az éppen nem használt 
rejtekhelyeken.  

 

FL  

A személyek ruházata nem tűnhet ki a terepből, a fényvisszaverő vagy feltűnő színek különösen nem 
engedélyezettek.  

A személyek a vizsgabíró utasítása szerinti pozícióban és helyen bújnak el. A rejtett személyek közötti 
távolságnak minimum 20 m-nek kell lennie. A személyek a vizsgabíró utasítási szerint bújnak el. Fekszenek 
vagy ülnek. A személyeknek minimum 10 perccel a kutya kiküldése előtt már a helyükön kell lenniük.  

Lehetővé kell tenni a kutya számára, hogy a vizuális és fizikai kontaktba kerülhessen a személyekkel, így azok 
nem lehetnek teljesen letakarva takaróval vagy hasonlóval. A személynek a vizsgabíró utasításai szerint kell 
elhagynia a búvóhelyét, miután megtalálták. Ebbe beletartozik a takarók és matracok eltávolítása is.  

A személyek helye minden kutya után megváltoztatható. Egy búvóhelyet többször lehet használni.  

T  

A személyeknek minimum 10 perccel a kutya indítása előtt már a helyükön kell lenniük. A személyeket nem 
szabad hermetikusan elzárni. Különösen ügyeljünk a mérgező gázokra a rejtések során.  

A személyek közötti távolságnak minimum 10 m-nek kell lennie és a búvóhelyeket úgy kell megválasztani, 
hogy a jelzés jól megkülönböztethető és eldönthető legyen.  

A használt búvóhelyeket lehet újra használni. Azonban, amikor ugyanazokat a rejtekeket használjuk, 
körültekintőnek kell lennünk, hogy kizárjuk a hamis jelzés lehetőségét, maradjanak nyitva, amikor nincsenek 
használva. 

A személy megtalálásakor a kutyának nem lehet sem vizuális, sem fizikai kapcsolata a személlyel A és B 
szinten és a takarásnak a legkevésbé feltűnőnek kell lennie.  

MT  

A nyomfektető a keresőmunkát megelőző 14 napon belül nem tartózkodhat a vizsgaterületen. 

A nyomfektető az előírt útvonalat gyalog, normál léptekkel és sebességgel kell, hogy megtegye a 
meghatározott kiindulási ponttól. 

A nyomfektető egy jellegzetes ponttól indul el (gépjármű, buszmegálló, pad, épület előtt, kereszteződés vagy 
hasonló). A kiindulási ponton való rövid tartózkodás után a nyomfektető normál léptekkel a megadott 
irányba megy. 

A nyomfektetőnek át kell adnia a vizsgabírónak/vizsgavezetőnek egy pontos vázlatot az összes szükséges 
információval pl. tájékozódási pontok, ha szükséges, akkor a nyomnak egy GPS-készüléken is felismerhetőnek 
kell lennie. A nyomfektető lehet ismert személy, azonban nem lehet a kutyavezető családtagja. 

A nyom fektetését követően a nyomfektető nem közelítheti meg a nyomot attól számítva legalább 2,5 km-re. 
A nyomfektetőnél nem lehet élelem és játék. 

A vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel a nyomfektetőt zárt autóval (zárt ablakok, klíma 
nélkül/kikapcsolva) kerülőutakon keresztül, a nyomot nem keresztezve a nyom végére kell vinni. 

A keresett személy (nyomfektető) passzívan viselkedik és ülve, fekve vagy állva található meg a nyom végén. 
A nyom végén tartózkodó további személyeknek legalább 5 m távolságot kell tartaniuk a bújó személytől. 

  



2.5 A bírók 

2.5.1 Hitelesítés 

A vizsgák csak a kompetens vizsgabíró által lehetnek bírálva, akit a házigazda ernyőszervezete hitelesített (FCI vagy 
IRO). Ehhez az ernyőszervezet érvényes bírói szabályozásai a mérvadóak. 

 

2.5.2 Általánosságban 

A vizsgabíró döntése végleges, szabálysértés esetén az óvás megengedett. Előre nem látható események esetén a 
bíró szabadon ismételtethet egy gyakorlatot vagy ágazatot. A kutyavezető azonban nem követelheti a gyakorlat 
ismétlését.  

A bíró nem bírálhat a tulajdonában, birtokában vagy tartásában lévő kutyát. 

A vizsga megkezdése előtt az eljáró vizsgabíró felelőssége, hogy ellenőrizzen mindent, ami a feladatkörébe tartozik – 
különösen a munkaterületek felállítását – és a vizsga koordinátorral egyetértésben korrekciókat végez, amennyiben 
szükséges. Amennyiben a korrekció nem lehetséges a vizsgabíró dönt maga a vizsga elfogadásáról. 

A vizsgabíró a munkája során rendelkezik a szükséges biztonsági ruházattal, különösen sisakkal és munkavédelmi 
cipővel a romon.  

2.6 Figyelmeztetés/ Megszakítás/ Kizárás 

Közlemény  

A vizsgabíró által elrendelt figyelmeztetést/megszakítást/kizárást a szankció után azonnal közölni kell szóban 
a kutyavezetővel.  

 

2.6.1 Figyelmeztetés 

Indokok  

• A vizsgabíró utasításainak nem követése; 

• Tiltott segítség vagy a kutya érintése a szimatmunka vagy fegyelmező fázis során, kivéve a dicséret; 

• Sportszerűtlen viselkedés; 

• Egy gyakorlat vagy egy gyakorlat részének visszautasítása. 

• Első figyelmeztetéskor 5 pont kerül levonásra, második figyelmeztetésre az adott gyakorlat 
megszakításra kerül.  

 

2.6.2 Megszakítás 

Amikor egy fázis megszakításra kerül, az adott fázis nem teljesítettnek minősül. A megszakításig szerzett pontok 
megmaradnak, azonban levonásra kerül egy kötelező pontcsökkentés, ami A szinten 61 pont, B szinten pedig 31 pont 
és a résztvevő belekezdhet a vizsgája következő fázisába, amennyiben továbbra is szükséges. 

Indokok  

• Amikor a kutya elhagyja a vizsgaterületet és 3. szóbeli utasításra sem tér vissza a kutyavezetőhöz; 

• Amikor a kutya 3. szóbeli utasításra sem engedelmeskedik; 

• Felkészülés hiánya; 

• Munkára való hajlandóság hiánya; 

• Félelem a lövéstől; 

• Temperamentum problémák; 

• A kutya és/vagy a kutyavezető fizikai korlátai; 

• 2. figyelmeztetés után; 



• Motivációs elemek vagy étel adása a munka során; 

• 2. hamis jelzés után. 

 

2.6.3 Kizárás / diszkvalifikáció 

Indokok:  

• A kutyavezető sportszerűtlen viselkedése a vizsga előtt, alatt és után; 

• Erőteljes képzési eszközök használata a vizsga területén vagy annak környezetében; 

• A kutya agresszív viselkedése állatokkal és/vagy emberekkel szemben; 

• Személy sérülése; 

• Vizsgáról való visszalépés ok nélkül. 

 

A kizárás a vizsga azonnali befejezését vonja maga után. Semmilyen pont nem adható a vizsgára. A kizárás 
bejegyzésre kerül az indoklásával a teljesítményfüzetbe és az értékelő lapon.  

A vizsgabíró írásos jelentést készít, amelyet elküld az IRO képzési szóvivőjének vagy az illetékes FCI illetékesnek. Ők 
hozzák meg a döntést a további szankciókról. Felfüggesztés az IRO, NRO vagy az FCI helyi szervezete által a 
felülvizsgálati eljárás végéig megengedett.  

 

2.7 Szankciók és óvások a szabálysértések kapcsán 

Óvás  

Óvással csak szabálysértés esetén lehet élni, nem a bíró döntése miatt.  

Azoknak a kutyavezetőknek, akik kifogásolni kívánják a bíró döntését, lehetőségük van arra, hogy ugyanazon 
a napon félórával az utolsó munka után (az utolsó kutyával végzett munka) indokolt óvást nyújtsanak be 
írásban a vizsga koordinátorának 300 EUR letét ellenében.  

Amennyiben az óvás elutasításra kerül, úgy a letét a házigazda szervezetnél marad.  

 

Óvási hatóság 

Az óvási hatóság a következőkből áll:  

- a vizsga koordinátor és a vizsgabíró 

Amennyiben a vizsga koordinátor és bíró nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a problémát jelenteni kell az 
átfogó szervezetnek (IRO), aki végleges döntést hoz.  

A régión túli eseményeken az óvási hatóságot az esemény specifikációiban és irányelveiben szükséges 
felvázolni. 

Óvás kezelése  

Az óvási hatóságnak a kifogás tudomásra jutása után azonnal intézkednie kell. Szemtanúkkal konzultálhat.  

Az óvásisi hatóság döntése végleges. 

   



3. Vizsga kivitelezése és értékelése 

3.1 Általános szabályozások 

A munkák értékelése a vizsgaszabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelelően, minősítésekben és 
pontokban történik. Az értékelésnek és a hozzájuk tartozó pontoknak tükrözniük kell a gyakorlat végrehajtásának a 
minőségét. 

Azokon a rendezvényeken, ahol helyezések vannak, a magasabb pontszámú A ágazat (szimatmunka) lesz a 
meghatározó a B ágazattal (engedelmes és ügyességi feladatok) szemben. 

A végső értékelésnél csak az összpontszámot kapjuk meg. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az egyes gyakorlatok 
esetében nem lehet részpontszámokat adni. Ha a végeredmény nem ad ki egy kerek egész számot, az eredmény 
felfelé vagy lefelé lesz kerekítve a munka összbenyomása alapján. 

A vizsga akkor sikeres, ha a kutya minimum 70 %-ot ér el a kapható összes pontból minden fázisban. 

A nemzeti szabályok érvényesek a végső vizsga eredmények helyes dokumentálására. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy hiba folyamatosan, az egész munka során megjelenik (például az alapállásban 
ferde az ülés), akkor az egyes feladatok során nem vonható le súlyozottan. A hiba az általános benyomást illető 
kritikában megemlíthető és figyelembe vehető. 

Alapvetően a 3. fejezetben szereplő összes specifikáció érvényes, valamint a vonatkozó ágazatokon és szinteken a 
meghatározott végrehajtási szabályok és értékelési kritériumok is. 

 

3.2 Teljes ponttáblázat 

A táblázat 0,5 pontokra fel van kerekítve. 

Értékelés Kitűnő Nagyon Jó Jó Megfelelő Hiányos 

Össz. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. 

  100% 96% 95% 90% 89% 80% 79% 70% 69% 

0% 

5 5,0 5 4,5 4.5 4,0 4 3,5 3.5 3 

10 10,0 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6.5 

15 15,0 14.5 14,0 13.5 13,0 12 11,5 10.5 10 

20 20,0 19.5 19,0 18 17,5 16 15,5 14 13.5 

30 30,0 29 28,5 27 26,5 24 23,5 21 20.5 

40 40,0 38.5 38,0 36 35,5 32 31,5 28 27.5 

50 50,0 48 47,5 45 44,5 40 39,5 35 34.5 

60 60,0 57.5 57,0 54 53,5 48 47,5 42 41.5 

70 70,0 67 66,5 63 62,5 56 55,5 49 48.5 

80 80,0 76.5 76,0 72 71,5 64 63,5 56 55.5 

100 100 96 95,5 90 89,5 80 79,5 70 69 

200 200 191 190,5 180 179,5 160 159,5 140 139 

300 300 286 285,5 270 269,5 240 239,5 210 209 



3.3 Engedelmes és akadályos munka kivitelezése és értékelése 

3.3.1 A kutyavezető és a kutya értékelése 

 

Általános –kutyavezető  

- A kutyavezető viselkedése; 

- csapatmunka; 

- és a sportszerűség kerülnek értékelésre. 

A kutyavezető helytelen, ferde testtartása általánosan hibás és csökkenti a gyakorlat értékét. 

Általános - kutya  

Örömteli munkát, kezelhetőséget, irányíthatóságot, mozgékonyságot, állóképességet, kitartást és az 
összképet általában, valamint a lövésre való közömbösséget figyelik az értékelésben.  

Hang- és kézjel  

A kutyavezető belátásán múlik, hogy a feladatok végrehajtására hangjelet vagy kézjelet használ-e, 
mindazonáltal a jelnek rövidnek kell lennie. A kutya neve egy hangjelnek számít. 

Ha a kutyának második hangjel/kézjel szükséges a feladat vagy részfeladat kivitelezéséhez, akkor a feladat 
vagy annak része két minősítéssel értékelődik le. Ha a kutya megtagadja az egyik akadály kivitelezését, vagy 
az egyik feladatot, a feladat 0 pontot ér. Az akadály vagy a feladat újbóli megkísérlése nem lehetséges.  

Ha a kutyának harmadik hangjel/kézjel szükséges a feladat kivitelezésére, az egész feladat hiányos minősítést 
kap. Ha a kutya a harmadik hangjel/kézjel után sem hatja végre a feladatot, a feladat 0 pontot ér. 

3 másodperc szünetet kell tartani a következő hangjel/kézjel között. A kutyavezető döntése, ha csak az 
egyiket használja. Ha mindkét jelet használja, azoknak egy időben kell történniük.   

Az engedetlenség csökkenti a gyakorlat értékét. A fel nem használt hangjel/kézjel nem számít bele negatívan 
az értékelésbe.  

Segítségek  

A további hangjel/kézjel, testjel és egyéb jelek csökkentik a feladat értékét. 

 Menetelés pórázon / szabadon követésben 

A kutyának természetes testtartást kell felvennie. A kutya a kutyavezető térdmagasságában kell, hogy 
menjen figyelmesen, boldogan, közel és egyenesen. Amikor a kutyavezető megáll, a kutyának magától le kell 
ülnie szorosan és egyenesen. 

Pozíciók  

A hangjel/kézjel után a kutyának gyorsan, hezitálás nélkül, egyenesen és figyelmesen fel kell vennie a kért 
pozíciót. 

A hátraarc és az alapállás 

A hátraarc során a kutyavezetőnek balra kell fordulnia (180 fokot egyhelyben).  

Két variáció lehetséges:   

- a kutya jobbra fordul a kutyavezető mögött. (szerk.: megkerüli a kutyavezetőt) 

- a kutya balra 180 fokos fordulatot tesz egyhelyben. (szerk.: csehes) 

A végső alapállást szemből, a kutyavezető mellé fordulva vagy a kutyavezető mögött szorosan elhaladva 
veheti fel a kutya. 

Behívás, beülés és vége pozíció 

A kutyának gyorsan és boldogan kell jönnie, majd beülnie szembe, közel és egyenesen a kutyavezetőhöz. 3 
másodperc után a kutyavezető lábhoz rendeli a kutyáját.  

 



Létra / mozgó hordóhíd / swing 

Többek között ezek a lehetséges hibák, melyek pont levonást eredményeznek: 

- hezitáló vagy nyugtalan felmenetel/felugrás; 

- ideges, bizonytalan, szabálytalan járás; 

- tétován felvett pozíció; 

- az akadály végének el nem érése. 

Ismétlődő hibák 

A kisebb, ismétlődő hibák az egész munka során (pl. ferde alaphelyzet) nem fognak minden egyes feladatba 
erősen beleszámítani, de a teljes munka összképének megállapításakor figyelembe vehetőek. 

 

3.3.2 Húzás és a feladatok sorrendje  

  

V / alkalmas 

Alkalmas szinten nincs húzás a feladatok sorrendjének megállapítására. Ezek a szabályzatban meghatározott 
sorrend szerint zajlanak.  

A, B  

A feladatok sorrendjét az vizsga megkezdése előtt sorsolják, és azonos sorrendben dolgozik minden 
résztvevő. 

A szabadon követés gyakorlat az első feladat, a helyben maradás az utolsó (az értékelőlapon). Minden 
akadályos feladat egy blokként szerepel a húzás során. A bíró állapítja meg az akadályok sorrendjét a blokkon 
belül. A húzás például a következő:  

- távolság kontroll; 

- apport; 

- cipelés; 

- távolról irányíthatóság / asztalozás; 

- akadály blokk (létra; mozgó hordóhíd/swing; kúszó). 

Pozíciók változtatása, asztalozás B szinten 

Az pozíciók (MT) és az asztalok sorrendjét is húzzák. 

 

3.3.3 A feladat kezdete és vége 

Kivitelezés  

Az engedelmességi és akadályos vizsgán minden feladat alapállással kezdődik és zárul. 

Az alapállásban a kutya közel és egyenesen ül a kutyavezető bal oldalán úgy, hogy a kutya válla közel legyen a 
kutyavezető térdéhez. A nem megfelelő kivitelezés csökkenti a gyakorlat értékét.  

Ha a kutyavezető elhagyja a helyét egy feladat közben – anélkül, hogy a bíró utasította volna, vagy annak 
ellenére, hogy a feladat nem engedi, – a feladat eszerint értékelődik le.  

A kutyának boldogan és gyorsan kell a feladatot végrehajtania.  

A kutyának magától kell végrehajtania minden kezdő alapállás felvételét és minden megállást – 
hangjel/kézjel nélkül.  

Az akadályok esetében általában minden feladat alapállással kezdődik az akadály előtt kb. 2 méterrel, és az 
akadály mögött alapállással zárul – egészen addig, míg maga a feladat leírása mást nem kér.  

A feladatok végén megengedett a kutya rövid dicsérete.  



Amikor a kutya a szembe beülésből alaphelyzetet vesz fel, a kutyának közvetlenül mellé vagy közel a 
kutyavezetőhöz kell beülnie.   

 

3.3.4 A lövés érzékenység értékelése 

Tréning terület  

Az engedelmes és akadályos munka, valamint a helyben maradás közben 2 lövés hangzik el egy 6 mm-es 
kaliberű startpisztollyal.  

Kivitelezés  

A lövések 3-5 másodperc különbséggel hangzanak el az első engedelmes gyakorlat alatt – a bíró utasítására. 

A lövéseket egy segítő felfelé, a dolgozó páros felé irányítja.  

Értékelés  

A kutyának közömbösnek kell lennie. 

Ha a kutya helyben maradás közben, a fekvő pozíció felvétele után feláll vagy felül a lövések következtében, 
vagy ha a helyben maradás helyét elhagyja, de 3 méternél nem messzebb, részpontszám adható. 

Ha a kutya agresszívvá válik a lövés után, csak részhibának tekintendő, amennyiben a kutyavezető kontrollja 
alatt marad. 

Csak a lövésre teljesen közömbös kutya kaphat teljes pontszámot.  

A bíró döntésétől függ, hogy a lövés tesztet megismétlik-e az engedelmes pályán kívül.  

Ha a kutya lövés félősséget mutat, a fázist megszakítják.  

 

3.3.5 Menetelés pórázon / Szabadon követés 

Menetelés pórázon: A kutya pórázon. 

Szabadon követés: A kutya póráz nélkül. 

Kivitelezés  

A bíró utasítást ad a feladat elkezdésére. Minden más, például a fordulatok, a tempóváltás stb. a bíró vagy a 
pályamester utasítása nélkül kivitelezendő. 

A feladat kezdetén a kutya-gazda páros 50 lépést menetel egyenesen a középvonalon normál lépésben 
megállás nélkül; ebben a részben hangzik el a két lövés. A hátraarc után további 10-15 normál lépést 
követően a párosnak minimum 10 lépés gyors és 10 lépés lassú tempójú menetelést kell bemutatniuk.  

A futásból lassúra lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az ütemváltásoknak jól elkülöníthetőnek 
kell látszódnia a kutya és a kutyavezető részéről is.  

Ezután a páros néhány normál lépést tesz, és ütemváltás nélkül megteszik az első fordulatot, melyet 20-25 
lépés követ, majd a második fordulat után 25-30 lépést tesznek meg ezt hátraarc követi, és további 10-15 
normál lépés után alapállást vesznek fel. További 10-15 normál lépés után fordulat következik, mely után 20-
25 lépés múlva visszaérkezik a páros a középvonalra, ahol újabb alapállást kell felvenni.  

Értékelés  

A kitörés, az oldalváltás, lemaradás, lassú vagy hezitáló leülés, a feszülő póráz, a kutya meghunyászkodó 
viselkedése, csak úgy, mint a plusz hangjel/kézjel és testjel a kutyavezető részéről csökkenti a feladat értékét. 

  

Szabadon követés csoportkerüléssel 

A “szabadon követés csoportkerüléssel” feladatban a csoportban történő munka egyharmadát éri a teljes 
feladatban megszerezhető összpontszámnak. 

  



3.3.6 Csoporton való áthaladás 

V, alkalmas szint: A kutya pórázon. 

A, B szint: A kutya póráz nélkül. 

Kivitelezés  

Mielőtt a kutyavezető bemenne a csoportba, a csoport a bíró utasítására megáll. 

Alapállásból a páros normál lépésben az óramutató járásával ellentétes irányban halad a körben lévő csoport 
körül olyan közel, hogy a kutya közvetlenül találkozzon minden kutyával a csoportban. 

A kutyavezető egyszer megáll, de a csoport halad tovább, és legalább egy ember és mind a két kutya elhalad 
a páros mellett. A bíró utasítására a csoport megáll.  

Ezután a kutyavezető normál lépésben az ábrán látható módon áthalad a csoporton és megkerül egy embert 
balról és egyet jobbról. Mindig a kutyával rendelkező embert kell megkerülni. Ezután a kutyavezető megáll a 
csoport közepén, és a csoport újra elindul. 

Majd a kutyavezető elhagyja a csoportot és befejezi a gyakorlatot.  

V  

A feladat végeztével a kutyáról lekerül a póráz.  

Értékelés 

A csoportban a kutyának jól szocializált viselkedést kell mutatnia. 

A koncentráció hiánya és a plusz hangjel/kézjel csökkenti a feladat értékét. 

Ha a kutya agresszivitást mutat és megtámadja az egyik kutyát a csoportban, kizárásra kerül. 

 

3.3.7 Behívás fektetéssel 

Kivitelezés  

Alapállásból elindul a kutyavezető egyenesen, szabadon követésben a kutyájával. 10-15 lépés után a 
kutyának menet közben le kell feküdnie a hangjel/kézjel kiadásakor - “feküdj” - anélkül, hogy a kutyavezető 
megtörné a járását vagy megfordulna. További 30 - egyenes vonalú - lépés után a kutyavezető megáll és 
megfordul, eközben a kutyának nyugodtan kell feküdnie.  

A bíró utasítására a kutyavezető behívja a kutyáját hangjel/kézjel – “hozzám” – alkalmazásával. A kutyának 
boldogan és gyorsan kell a kutyavezetőhöz érkeznie, majd vele szemben szorosan leülnie.  

Hangjelre a kutyának alapállást kell felvennie.  

Értékelés  

Hibák lehetnek: a lassú fekvés, nyugtalan fekvés, lassú behívás, hibák a beülésben és a lábhoz kerülésben, 
valamint a plusz vezényszavak és testjelek a kutyavezető részéről, melyek a gyakorlat értékét csökkentik.  

 

3.3.8 Pozíciók változtatása 

Kivitelezés  

Az asztaltól 10 méterre a kutyavezető alapállást vesz fel. Onnan a kutyavezető hangjel/kézjel segítségével 
felküldi a kutyáját az asztalra. A kutyának hezitálás nélkül kell felugrania az asztalra és ott maradnia állva.  

A következő pozíciókat kell bemutatni – a bíró utasítására – az asztalon:  

– Ül / Fekszik / Áll. 

A feladat végén a kutyavezető behívja a kutyáját a bíró utasítására. A kutyának szembe kell beülnie majd 1 
hangjelre alapállást kell felvennie.  

MT B A kutyának az előzetesen kihúzott sorrendben kell bemutatnia a pozíciókat a bíró utasítására.   



Értékelés  

Lassú felugrás, lassú behívás, hibák a beülésben és az alapállásban, valamint a plusz vezényszavak és testjelek 
csökkentik a gyakorlat értékét.  

A be nem mutatott pozíciók a vizsga szintjéhez mérten csökkentik a gyakorlat értékét.  

 

3.3.9 Apport 

Az apporttárgyakat a szervező biztosítja (2.4.1 Engedelmességi/ügyességi vizsgaterület) 

A szint A kutyavezető választ a szervező által biztosított apporttárgyak közül. 

B szint A bíró választ apporttárgyat - az esemény kezdetén - a feladathoz, és ez minden résztvevő páros számára 
azonos. 

Kivitelezés  

A kutyavezető a póráz nélküli kutyájával a feladat megkezdése előtt kapja meg az apporttárgyat, ami a 
szervező által a startponthoz közel van elhelyezve. A feladat végeztével ugyanoda kell visszatenni. 

Alapállásból a kutyavezető kidobja az apporttárgyat 10 lépés távolságra. Az elhozásra a vezényszót csak 
akkor lehet kimondani, ha az apporttárgy már nem mozog a földön.  

A kutya a kutyavezetője mellett ül (póráz nélkül), 1 hangjelre vagy kézjelre gyorsan kell kimennie az 
apporttárgyhoz, felvennie azt, majd azonnal behoznia ugyanabban a tempóban a kutyavezetőhöz.  

A kutyának a kutyavezetővel szemben, közel kell beülnie és tartania az apporttárgyat a szájában, amíg a 
kutyavezető rövid szünet után 1 hangjellel eresztést kér. 

1 hangjellel a kutyát lábhoz kell rendelni, alapállásba. 

A kutya nem hagyhatja el az eredetileg meghatározott helyét a gyakorlat során. 

Értékelés  

Többek között ezek eredményezhetnek pontlevonást: 

- a kifutás az apportért lassú vagy nem közvetlen; 

- hibák a felvétel során; 

- lassú vagy nem közvetlen visszajövetel; 

- az apporttárgy elejtése; 

- az apporttal való játék vagy rágás. 

Az apporttárgy túl közelre vagy távolra dobása, és bármely segítség a kutyavezető által csökkenti a gyakorlat 
értékét.  

Ha a kutyavezető megváltoztatja a pozícióját, a gyakorlat értéke 0 pont. Ha a kutya nem hozza be a tárgyat, a 
feladat értéke 0 pont. 

 

3.3.10 Cipelés átadással 

Kivitelezés  

Egy segítő van jelen. 

Alapállásból a hangjelre és/vagy kézjelre a kutya felugrik az asztalra, amelyről a kutyavezető felveszi a kutyát, 
10 lépést viszi és átadja a segítőnek. A cipelés alatt a kutya farkának szabadon kell lennie.  

A kutyavezetőnek alkalmasnak kell lennie rá, hogy cipelje a kutyáját. Ha a kutyavezető nem alkalmas rá, 
akkor egy másik segítő végzi az asztalról felvételt és átadást. A kutyavezető az átadásig egy vonalban halad a 
segítővel, majd a gyakorlat hátralévő részét ő hajtja végre. 

V / Alkalmas  



Miközben a segítő 10 lépést cipeli az átadott kutyát úgy, hogy a kutya feje a kutyavezető felé legyen, és a 
kutyavezető mellette megy, a kutyavezető beszélhet a kutyához.  

Miután a segítő letette a kutyát, a feladat alapállással zárul. 

A, B szint  

Az átadást követően a cipelő ember 10 lépésnyire viszi a kutyát és leteszi. A kutyavezető az átadás pontjánál 
áll és vár. 

A kutyának addig ott kell maradnia, míg a kutyavezető utasítást nem kap a bírótól, hogy hívja be hangjellel a 
kutyáját. A kutyának gyorsan és boldogan kell jönnie, majd beülnie a kutyavezetővel szemben, szorosan. 
Hangjelre a kutyának alapállást kell felvennie.  

Értékelés  

Ha a kutya nem együttműködő, nem nyugodt a cipelés közben, halkan morog vagy ellenáll a felvételnél vagy 
lerakásnál, az a gyakorlat értékét csökkenti.  

Ha a kutya cipelés közben leugrik, a gyakorlat értékelése hiányos. 

Ha a kutya elmegy a segítőtől lerakás után még a bírói utasítás előtt, a gyakorlat maximum megfelelőre 
értékelhető. 

3.3.11 Helyben maradás figyelemelvonással 

Kivitelezés  

A második kutya engedelmes munkája előtt a kutyavezető a póráz nélküli kutyájával a helyben maradás 
gyakorlathoz kijelölt ponton alapállást vesz fel. 

A bíró utasítására a kutyavezető 1 hangjellel vagy kézjellel lefekteti a kutyáját anélkül, hogy bármilyen tárgyat 
otthagyna előtte.  

Ezután a kutyavezető a 40 lépésre – bíró által – kijelölt pontra megy, majd megáll a kutyájával szemben és 
nyugodtan ott marad. 

A másik páros első feladatának végén a kutyavezető magától beáll a csoportba és a feladat végeztével 
visszaáll az eredeti pontra. 

A bíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához és beáll mellé. 

Újabb bírói utasításra a kutyavezető hangjellel vagy kézjellel felülteti a kutyáját, amit a kutyának gyorsan és 
azonnal végre kell hajtania. 

Értékelés  

Nyugtalan fekvés, a koncentráció hiánya, felállás vagy felülés idő előtt vagy a kutyavezető közeledésének 
hatására csökkenti a gyakorlat értékét.  

Plusz hangjel/kézjel és testjel, nyugtalan viselkedés a kutyavezető részéről és egyéb rejtett segítségek 
csökkentik a gyakorlat értékét.  

 

3.3.12 Idegen anyagon való áthaladás 

Kivitelezés  

A kutyavezető alapállást vesz fel a kutyájával az idegen anyag előtt. “Lábhoz” vezényszóra a kutyavezető a 
póráz nélküli kutyájával az idegen anyagra megy. Egyszer áthalad rajta oda és vissza. A visszafelé részen egy 
megállást mutat be. A megállásnál a kutyának gyorsan le kell ülnie.  

Miután elhagyják az idegen anyagot, a kutyavezető alapállást vesz fel a kutyájával.  

Értékelés  

Bizonytalan viselkedés, hezitálás és az anyagok kerülése leértékeli a gyakorlatot.   

 



3.3.13 Kúszó 

Kivitelezés  

A kutyavezető alapállást vesz fel - a póráz nélküli kutyájával - az akadállyal szemben. Hangjelre és/vagy 
kézjelre a kutyának magabiztosan át kell mennie a kúszón. Miután a kutya elhagyta az akadályt, a 
kutyavezető hangjelet és/vagy kézjelet ad ki a „maradásra”. A bíró utasítására a kutyavezető a kutyájához 
megy, és hangjellel vagy kézjellel alapállást vesznek fel.  

Értékelés  

Bizonytalan, hezitáló és/vagy nyugtalan viselkedés az akadályon leértékeli a gyakorlatot. 

Ha a kutya nem jön ki a kúszóból, vagy nem marad ott a hangjelre/kézjelre, a gyakorlat értékelése hiányos. 

 

3.3.14 Palló 

Kivitelezés  

A kutyavezető alapállást vesz fel - a póráz nélküli kutyájával - az akadállyal szemben. 

Hangjelre és/vagy kézjelre – “fel” – a kutya felugrik a mozgó hordóhídra és – “marad” – hangjelre azonnal 
meg kell állnia a mozgása irányában.  

A teljesítmény bíró utasítására a kutyavezető a kutyája mellé lép, hang vagy kézjelet ad a továbbhaladásra és 
kíséri a kutyát a végső alapállásig, ahol megáll és a kutyája önállóan felveszi az alapállást. 

A kutyának az akadály egészén félelem nélkül, magabiztosan kell mennie.  

Értékelés  

Bizonytalan, hezitáló és/vagy ideges mozgás, előre szaladás vagy lemaradás a kutya részéről csökkentik a 
gyakorlat értékét. 

 

3.3.15 Távolságkontroll  

Kivitelezés  

Alapállásból, a kutyavezető a póráz nélküli kutyájával egyenesen elindul. 10-15 lépés után „ül” hangjelre vagy 
kézjelre a kutyának azonnal le kell ülnie anélkül, hogy a kutyavezető járásmódját megtörné vagy 
megfordulna. 

További előre megtett 40 lépés után a kutyavezető megáll és megfordul a kutyájával szembe. 1 hangjellel 
vagy kézjellel behívja a kutyáját. A kutyának egyenesen, boldogan és gyorsan kell a kutyavezető felé futnia. A 
kutya és kutyavezető között megtett távolság felénél a kutyavezető hangjelet és/vagy kézjelet ad fekvésre, a 
kutyának pedig azonnal le kell feküdnie. 

A szint  

A bíró további utasítására a kutyavezető behívja a kutyáját 1 hang- vagy kézjellel.  

B szint  

A bíró utasítására kiadott 1 hangjelre és/vagy kézjelre a kutyának fel kell állnia, majd további bírói utasításra 
a kutyavezető behívja a kutyáját 1 hang- vagy kézjellel.  

A kutyának boldogan, gyors tempóban kell a kutyavezetőhöz mennie, és közel beülnie vele szemben. 1 
hangjelre és/vagy kézjelre a kutyának alapállást kell felvennie.  

Értékelés  

Ha a behívás közbeni fektetés 10 lépéssel később történik a vezényszónál, a feladat legfeljebb megfelelőre 
értékelhető.  

A be nem mutatott pozíciók – a vizsga szintjéhez mérten – csökkentik a gyakorlat értékét.  

 



3.3.16 Távolról irányíthatóság / asztalozás  

A szint A kutyavezető közli a bíróval az asztalozás sorrendjét – a feladat megkezdése előtt.   

B szint A sorrend húzással kerül meghatározásra. 

 

Kivitelezés  

A kutyavezető alapállást vesz fel a póráz nélküli kutyájával a feladat kezdőpontján. Miután a bíró szabad utat 
ad, a kutyavezető – anélkül, hogy megváltoztatná a pozícióját – egy hangjellel és/vagy kézjellel kiküldi a 
kutyáját a 20 méterre lévő, jól látható bójához/jelölőhöz. Amikor a kutya eléri ezt a jelölést, egy hang- 
és/vagy kézjelre ott kell maradnia. A kötelezően kivárandó idő után a kutyavezető egy hang- és/vagy kézjellel 
elküldi a kutyáját az elsőnek kijelölt asztalhoz. 1 hangjel lehetséges minden asztal esetében „felugrásra” és 
„maradásra”, amire a kutyának fel kell ugrania az asztalra és ott kell maradnia.  

Ezután a kutyavezető hangjellel és/vagy kézjellel a következő asztalra küldi a kutyáját, ahol egy hangjel 
alkalmazható a felugrásra és a maradásra. Ugyanez történik a harmadik asztal esetében.  

A kutyát a harmadik asztal után hangjellel vagy kézjellel kell behívnia a kutyavezetőnek, akivel szemben, 
szorosan kell leülnie a kutyának.  

Egy hangjelre vagy kézjelre a kutyának alapállást kell felvennie. 

A kutyának nagyjából 3 másodpercet kell a bójánál és minden asztalon töltenie. A kutyavezető számára 
engedélyezett, hogy a küldés irányába forduljon, valamint az is, hogy egy lábbal kilépjen a küldés irányába 
anélkül, hogy a helyét elhagyná. 

Értékelés  

Többek közt ezek vezethetnek pontlevonáshoz:  

- hezitáló kifutás az asztalokhoz / középső jelzéshez (bójához); 

- erős eltérés az ideális vonaltól; 

- hezitáló asztalra ugrás; 

- az asztalok / középső jelölés (bója) idő előtti elhagyása; 

- bizonytalan pozíció felvétel; 

- lassú behívás és beülés; 

- segítségek és plusz vezényszavak a kutyavezetőtől; 

- hibák a befejezésben. 

 

3.3.17 Mozgó hordóhíd 

Kivitelezés  

A kutyavezető alapállást vesz fel az akadállyal szemben a póráz nélküli kutyájával. Hangjelre és/vagy kézjelre 
– “akadály” – a kutya felugrik a mozgó hordóhídra és – “marad” – hangjelre azonnal meg kell állnia a 
mozgása irányában. A bíró utasítására a kutyavezető a kutyája mellé megy, hangjelre vagy kézjelre – “gyere” 
– együtt elsétálnak az akadály végéig.  

A kutyának magától meg kell állnia és ottmaradni a végén. A bíró utasítására a kutyavezető a kutyájának 
hang- vagy kézjelet ad ”tovább” és még néhány lépést mennek az akadály után. A kutyavezető megáll és a 
kutyának magától alapállást kell felvennie. 

A kutyának a palló teljes hosszán idegeskedés és nyugtalanság nélkül kell végigmennie.  

Értékelés  

Bizonytalan, hezitáló és/vagy nyugtalan végrehajtás, előrefutás vagy lemaradás leértékeli a gyakorlatot.  

 



3.3.18 Létra 

Kivitelezés  

A kutyavezető alapállást vesz fel az akadállyal szemben a póráz nélküli kutyájával. Hangjelre és/vagy kézjelre 
a kutya felmegy a feljáróra, onnan a létrára, és önállóan elmegy az utolsó létrafokig és ott marad.  

A szint  

Ahogy a kutya eléri az első fokot az első mancsával, a kutyavezető a kutyája mellé megy, de nem érintheti 
meg a kutyát vagy az akadályt. A létra végén a kutyavezető leemeli a kutyáját a létráról és hangjelet vagy 
kézjelet ad az alapállás felvételéhez.  

B szint  

A kutyavezető alaphelyzetben marad addig, míg a kutyája el nem éri az utolsó létrafokot a mellső lábaival, 
ezután a bíró utasítására a várakozó kutyája mellé sétál. A létra végén a kutyavezető leemeli a kutyáját a 
létráról és hangjelet vagy kézjelet ad az alapállás felvételéhez.  

Értékelés  

Bizonytalan, hezitáló és/vagy nyugtalan létrázás, előrefutás vagy lemaradás leértékeli a gyakorlatot.  

  



3.4 A szimatmunka kivitelezése és értékelése 

3.4.1 Általános információk 

Csapat készenlét 

A kutyavezetőnek a keresésre kész kutyájával a területen kívül kell várakoznia, amíg nem hívják. 

A keresésre kész kutya viselhet keresőhámot vagy valami hasonlót, és/vagy nyakörvet. Ha a kutya bringsellel 
jelez, akkor a bringselt a keresés megkezdése előtt fel kell helyezni a kutyára. 

Kis csengők vagy harangok használata megengedett. Sötétben kis lámpák pl.: láthatósági nyakörv, világító 
medál használata (spot lámpa, elemlámpa NEM) megengedett. 

Lejelentkezés 

Amikor hívják, akkor a kutyavezető a pórázon lévő kutyájával alapállásban lejelentkezik és megjelöli az általa 
választott jelzés típusát a teljesítmény bírónak. 

Taktikai szituáció  

Vázlat alapján a bíró ismerteti a keresési területet, amely láthatóan ki van jelölve vagy a határai 
egyértelműen beazonosíthatóak. 

A teljesítmény bíró ismertetése után a kutyavezetőnek elemeznie kell a helyzetet és ismertetnie kell a 
taktikáját a bíróval. 

A szituáció leírása a teljesítmény bíró által lényegében a következő információkat tartalmazza: 

- az eseményt (Mi történt?) 

- a keresési területet 

- épületek/terület struktúráját 

- a kérdést, hogy mi történt korábban 

- az infrastruktúrát 

- a kockázatokat 

Keresési idő 

A keresési idő azután indul, miután a bíró ismertette a szituációt. 

Hangjel/Kézjel  

Az ismétlődő és bármilyen kéz- és hangjelek megengedettek a kutya irányításához, a túlzott parancsok a 
kereséshez hibának számítanak. 

Jelzés  

A kutyavezetőnek jeleznie kell a végrehajtott jelzést a bírónak és csak bírói engedéllyel közelítheti meg a 
kutyát. 

T, L, FL  

A teljesítmény bíró ismertetése után a kutyavezetőnek elemeznie kell a helyzetet és ismertetnie kell a 
taktikáját a bíróval. A munka során bekövetkező bármely esetleges változás esetén értesíteni kell a 
teljesítmény bírót, ez a keresési időből kerül levonásra. 

A teljesítmény bíró mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy megállítsa a keresést az összes személy megtalálása 
után. 

A keresésnek akkor van vége, amikor a kutyavezető lejelentkezik, és a bíró értékeli a keresés kivitelezését. 

 

3.4.2 A kutyavezető értékelése 

Általánosságban  

- a kutya kezelése (felvezetés, nyomásgyakorlás és visszatartás, a kutya jeleinek értelmezése) 



- csapatmunka 

- a kutya racionális küldése 

Taktika  

A helyzet értelmezése, a kiválasztott taktika megvalósítása, a kutyavezető elemzése a teljes szimatmunka 
során. Az alapvető kritériumok a következőek: 

- figyelembe kell venni a terület felépítését, elhelyezkedését és formáját; 

- a szélirányt; 

- fel kell mérni a kutya képességeit; 

- adott esetben az épületek állapotának a felmérése (bejárat, szerkezet); 

- személyek utolsó ismert helye. 

 

Továbbá FL / T / L A helyzet értékelése, döntéshozatal és megvalósítás: 

- tanúk kikérdezése, az ő helyzetük és nyilatkozatuk; 

- a döntések bejelentése és indoklása 

- kutya megfelelő helyre lett küldve? 

- a lekeresett/le nem keresett terület átnézése 

- végső jelentés (lekeresett területek, a személy helye). 

MT  

Mantrailingben a taktika a helyzet kiértékelésére és a személlyel kapcsolatos információk összegyűjtésére 
szolgál valamint ezek implementálására a nyom kidolgozásában. 

FL  

Ha a kutyavezető megtalálja a személyt és a kutyavezető engedi a kutyának, hogy a keresést szabadon 
folytassa, és a kutya helyesen jelez, akkor ez nem számít hibának az értékelésnél. 

MT  

A kutyavezetőnek különös figyelmet kell fordítania a vizsga során a következőkre: 

- a teljes nyom alakzatának az áttekintésére; 

- a forgalom és a forgalomban résztvevők figyelembevételére; 

- a kutyával való munkára és kommunikációra, a kutya ”olvasására”; 

- a póráz helyes kezelése; 

- a segítővel való kapcsolattartásra. 

A kutyavezetőnek engedélyezett, hogy szünetet tartson, a szünetre igénybe vett idő a nyom kidolgozására 
adott időből kerül levonásra. Ismételt újraindítás megengedett, ha a kutya elsőre nem követi a nyomot az 
időjárási vagy szélviszonyok miatt. 

A kutyavezető ismerteti a teljesítmény bíróval a jelzés típusát még a keresés megkezdése előtt. A kutyának 
közvetlenül, önállóan, egyértelműen és a kutyavezető minden befolyásolásától mentesen kell meghatároznia 
a személyt az előre megadott típusú jelzéssel. 

A kutyavezetőnek képet kell alkotnia a szituációról. Figyelembe kell vennie az időjárást és a keresési terület 
helyi adottságait. A tájékoztató alapján a kutyavezetőnek képesnek kell lennie a helyzet felmérésére. A 
stratégiáját ismertetnie kell. Az ettől való eltéréseket a teljesítmény bíró tudomására kell hozni. 

Értékelni kell, hogy a kutyavezetőnek van e teljes képe a szituációról az információk és a kérdések alapján, a 
döntéseit ennek megfelelően hozza e.  

Hasonlóképp azt is értékelni kell, hogy a kutyavezető hogy veteti fel a kutyájával a nyomot és felajánlja-e a 
szagazonosításra használt tárgyat újból a kutyának keresőmunka során. Továbbá az is fontos, hogy a 



kutyavezető egyértelműen azonosítani tudja, amikor a kutya elveszti a nyomot, pl.: útkereszteződésben és 
visszavezeti a kutyát a megfelelő helyre a nyom mentén, ahonnan a kutya folytatni tudja a munkát. 

 

3.4.3 A kutya értékelése 

Általánosságban 

- kezelhetőség/irányíthatóság; 

- keresési kedv/ találási vágy; 

- mobilitás, állóképesség és kitartás; 

- függetlenség, a munka iránti öröm és munkakedv; 

- a nyomás, a személy zavarása vagy megsebesítése; 

- a munka összképe. 

Irányíthatóság 

Együttműködés a kutyavezetővel, gyors és célorientált végrehajtása a munkának a keresési motiváció 
fenntartása mellett, csapatmunka: kutyavezető-kutya. 

Keresés intenzitása: 

Keresési kedv, keresési viselkedés, temperamentum, motiváció, a munka öröme 

Mozgás 

A kutya mozgása, nehézségek leküzdése, kitartás 

Függetlenség 

Kifejezett egyéni munkakedv. 

Továbbá FL, T 

A terület szisztematikus lekeresése 

Továbbá MT 

A teljesítmény bíró értékeli a nyomot, a munkát és a nyom követését, úgy ahogy a kutya független jelzését a 
személynél, indulásnál a megfelelő felvezetést, a pórázkezelést a nyomon valamint a forgalom figyelembe 
vétele is elengedhetetlen. 

A kutyának pozitív keresési viselkedést kell mutatnia. A szagnyom követése vagy megtartása azt jelenti, hogy 
a kutya következetesen és eredményorientáltan követi a nyomot, tisztán felismerhető, önálló keresési 
viselkedést mutat az egész munka során. 

A nyomtól való eltérés nem hiba egészen addig, amíg a kutya önállóan képes követni a folytatását a 
nyomvonalnak. 

 

3.4.4 Jelzések 

Általánosságban:  

A kutyavezetőnek ismertetnie kell a bíróval a jelzés típusát bármilyen keresési munka megkezdése előtt. 

Bármilyen segítség a kutyavezető/személy/nyomfektető által tiltott, ebben az esetben a feladat értéke 0. 

A kutyavezetőnek a végrehajtott jelzést jelentenie kell a teljesítmény bírónak és csak akkor mehet a 
kutyájához, ha a bíró erre engedélyt ad. 

A kutyának önállóan, egyértelműen és intenzíven kell jeleznie, amíg a kutyavezető oda nem ér. 

A jelzés befejezésénél általánosságban a kutyavezető döntése, hogy kihívja vagy kivezeti a kutyáját a 
személytől. A jelzés korrekt befejezésénél ösztönváltást kell látnunk a kutya részéről és a kutyavezetőnek 
kontaktust kell létesítenie a személlyel. A kapcsolatfelvétel ideje alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie 
a számára kijelölt helyen. 



FL 

A kutya küldése előtt a kutyavezető jelzi, hogy visszamegy-e a kutyájával a start pontra, ahol a jelzést 
jelentette vagy a jelzés helyétől folytatja a keresést. Megalapozott változtatások a taktikában mindig 
lehetségesek. 

T 

A kutyavezető egyszer továbbküldheti a kutyáját a jelzés helyétől vagy a romterület határától. Ha a 
személyek nincsenek kiszedve, akkor az ismételt jelzések nem számítanak hibának, ilyenkor a kutyát ki lehet 
vezetni és a terület határától lehet újraindítani. 

Ugatás (F, FL, T, L, MT) 

Kivitelezés 

Ugatáskor a kutya egyértelműen a személy vagy annak az illatfelhője felé orientálódik, folyamatosan és 
önállóan kell ugatnia mindaddig, amíg a teljesítmény bíró utasítására a kutyavezető megjelenik, és véget nem 
vet a jelzésnek. 

A jelzés helyének elhagyása 

Ha a kutya elhagyja a jelzés helyét rövid időre egyszer, de önállóan visszatér a személyhez, akkor a gyakorlat 
értékelése maximum megfelelő. Ha ismételten elhagyja a személyt, a gyakorlat értékelése hiányos. Ha a 
kutya nem önállóan tér vissza a személyhez, a feladat értéke 0 pont. 

T 

Ugatáskor a kutya egyértelműen a személy vagy annak szagfelhője felé orientálódik, folyamatosan és 
önállóan kell ugatnia mindaddig, amíg a teljesítmény bíró utasítására a kutyavezető megjelenik, és véget nem 
vet a jelzésnek. 

A kutya nem érhet a személyhez. A kutya számára elérhető zárt rejtekhelyeknél, a kutyának egyértelműen a 
szagfelhő irányába kell jeleznie. A személyhez való bejutásra utaló viselkedés nem számít hibának. 

Értékelés  

- a kivitelezés; 

- az ugatás; 

- a jelzés helyén való maradás. 

Bringsel (F, FL, T)  

Végrehajtás  

Ha a kutya bringsellel dolgozik, akkor egy speciális nyakörvet visel, amire a bringsel rá van csatolva. Ha 
norvég bringselt használnak, akkor a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a kutya szabadon tudja e 
cipelni és képes-e elejteni. 

A nyakörv önkioldó mechanizmussal kell, hogy legyen ellátva, hogy ezáltal védje a kutyát a sérülésektől. 

A személy megtalálása után a kutya a bringselt a kutyavezetőnek viszi. 

A beülés szembe a bringsel eleresztéséhez nem követelmény. 

A bringsel elvétele után a kutyavezető parancsára a kutya önállóan vezeti a kutyavezetőt közvetlenül a 
személyhez vagy a jelzés helyéhez, miközben folyamatosan kapcsolatban van a kutyavezetővel. A kutyát 
pórázra lehet tenni, melynek maximális hossza 10m. Romon nem lehet pórázra tenni a kutyát. 

Miután a kutya elérte a személyt, azután magától a személynél kell maradnia. A kutyavezető a kutyájához 
megy, leveszi pórázról és befejezi a gyakorlatot 

Értékelés  

- a végrehajtás; 

- a bringsel felvétele; 

- a bringsel bevitele a kutyavezetőnek közvetlenül, elejtés nélkül; 



- közvetlen visszatérés a személyhez a bringsel átadása után; 

- a bringsel nem nyugodt tartása nem számít hibának, az erős rágás pontlevonással jár. 

Bizonyos körülmények közt a kapcsolat megszakítható (a területtől függően) anélkül, hogy ez negatív 
értékelést vonna maga után. A rövid megállása a kutyának egy sűrű területen, amíg a kutyavezető fel nem 
zárkózik, és tovább nem tudnak haladni, nem hiba. 

Rövid hangjel a megálláshoz és a továbbhaladáshoz megengedett, ha a terep ezt szükségessé teszi. 

Refind (F, FL, T) 

Végrehajtás  

Refindnál a kutya oda-vissza fut a kutyavezető és a személy közt a leggyorsabb (legrövidebb) úton és a 
kutyavezetőt a személyhez vagy a jelzés helyéhez vezeti. A gyakorlat közben a kutyát nem szabad pórázra 
tenni. 

A kutyának ezt a fajta viselkedést addig kell mutatnia, amíg a kutyavezető el nem ér a személyhez vagy a 
jelzés helyéhez. 

Mindezeken túlmenően a kutya viselkedésének egyértelműnek kell lennie, hogy a jelzése határozottan 
nyilvánvaló legyen. Ezt a viselkedést a teljesítmény bíróval tudatni kell még a szimatmunka megkezdése 
előtt. 

Ez például lehet: 

- Felugrás vagy a kutyavezetővel való ütközés; 

- A kutyavezetőre való ugatás; 

- Szemkontaktus a kutyavezető és a kutya közt. 

Értékelés  

- A végrehajtás; 

- A kutyavezető közvetlen odavezetése a személyhez. 

Jelzés /Indication (F, MT) 

Végrehajtás F  

Jelzés közben a kutya fekvő, ülő vagy álló helyzetben marad a tárgynál vagy a nyomfektetőnél. A kutyának 
addig kell ezt a viselkedést mutatnia, amíg a kutyavezető odaér a tárgyhoz vagy a személyhez. 

A kutya viselkedésének egyértelműnek kell lennie, hogy a jelzése határozottan nyilvánvaló legyen. A 
kutyának a választott pozíciót azonnal fel kell vennie és a személynél nyugodtan kell viselkednie anélkül, 
hogy zavarná. 

Végrehajtás MT  

A kutyavezetőnek világosan fel kell ismernie a jelzést és egyértelműen azonosítania kell az eltűnt személyt. A 
kutyavezető a bírónak jelenti a végrehajtott jelzést és a bíró engedélyével közelítheti meg csak a kutyát. A 
nyomfektető és a kutya előzetes kommunikációja nem megengedett. 

Értékelés  

Ha a jelzést a kutyavezető és/vagy a személy indukálja, a jelzés értéke 0 pont. A személy kutya általi 
bármilyen provokálása csökkenti a gyakorlat értékét. 

Jelzéskor a nyugtalan vagy nem egyértelmű viselkedés a gyakorlat értékét csökkenti. 

 

3.4.5 Jelzés gyakorlat  

Jelzés gyakorlat FL (A), F (V) 

Végrehajtás  

A jelzés helyét a keresési területen kívül kell elhelyezni. A személynek úgy kell a jelzés helyére menni, hogy a 
kutya által ez ne legyen látható. 



A teljesítmény bíró utasítására a kutyavezető felkészíti a keresésre a kutyáját, és egy hang és/vagy kézjellel a 
személyhez küldi, aki 30 méter távolságban láthatóan ül vagy fekszik. 

A kutyának azonnal és a lehető legközelebbi úton kell a személyhez mennie és jeleznie. 

A kutyának egyértelműen, és a kutyavezetőtől minden segítséget mellőzve kell jeleznie az előre lejelentett 
módon. A kutyavezető jelenti a jelzést. A jelzés típusától függően a kutyavezető a bíró utasítására a 
személyhez megy, vagy a kutyája odavezeti. A jelzés befejezése (kivezetés/kihívás) általában a kutyavezető 
döntése szerint történik. 

Ha a jelzés ugatás, akkor, amikor ez már kb. 15 másodperce tart, a teljesítmény bíró utasítására a 
kutyavezető a jelzés közvetlen közelében kihívja vagy kivezeti a kutyát és egy hang és/vagy kézjelre felveszi 
az alapállást. Ezután következik a további szimatmunka. 

Bringselnél és refindnál a gyakorlat kivitelezése hasonló. 

Értékelés  

Ha a kutya nem jelzi a személyt vagy a jelzés után azonnal otthagyja és visszamegy a kutyavezetőhöz, a 
gyakorlat értéke 0. 

A kitérés, és a nem közvetlenül a személyhez tartás, úgy, ahogy a bizonytalan, vagy nem folyamatos ugatás 
csökkenti a gyakorlat értékét. 

 

Jelzés gyakorlat T, L (A) 

Végrehajtás  

A munka 10 méterre a (földön megjelölt helytől) kezdődik attól a helytől, ahol a személy el lett helyezve, ez 
lehet bármi, egy fedéllel ellátott cső, egy láda vagy egy hó rejtek. 

A jelzőgyakorlat helyének a keresési területen kívül kell esnie és egyértelműen felismerhetőnek kell lennie. 

A rejtekhely a kutyavezetőnek meg van mutatva. 

A teljesítmény bíró utasítására a kutyavezető felkészíti a kutyáját a keresésre és a rejtekhez küldi. Egy hang 
és/vagy kézjel a kezdéshez megengedett a jelzésnél. 

A kutyának jeleznie kell, miután felvette a szagot a rejteknél. 

Miután a kutya jelzett, a teljesítmény bíró utasítására a kutyavezető elhagyhatja a helyét, és elvezetheti a 
kutyáját. Ezután kb. 3 méterre a találat helyétől lefekteti szabadon, ahol a kutyának nyugodtan kell feküdnie 
és semmilyen körülmények közt nem zavarhatja a helyreállítási / mentési / kiszabadítási műveleteket. 

A kutyavezető segít kiszabadítani a személyt. Amint a bejárat elég nagy, felveszi a kutyáját és hagyja, hogy a 
személyhez menjen. Ha a kutya ugatással jelez, akkor ennek kb. 15másodpercig kell tartania. Ezután 
következik a további szimatmunka. 

Bringselnél és refindnál a gyakorlat kivitelezése hasonló. 

Értékelés  

Ha a kutya nem jelzi a személyt vagy a jelzés után azonnal otthagyja és visszamegy a kutyavezetőhöz a 
gyakorlat értéke 0. 

A kitérés, és a nem közvetlen a személyhez való tartás, úgy, ahogy a bizonytalan vagy nem folyamatos ugatás 
csökkenti a gyakorlat értékét. 

 

3.4.6 Nyomkövetés 

Általánosságban  

A kutyavezetőnek a keresésre kész kutyájával a várakozási helyen kell várakoznia mindaddig, amíg nem 
hívják. 



Amikor hívják, akkor a kutyavezető lejelentkezik a pórázon lévő kutyájával alapállásban és ismerteti a bíróval 
a jelzés típusát. A kutya lehet szabadon vagy egy 10 méteres pórázon, ami a nyakörvbe vagy a hámra van 
erősítve. 

Ha a kutya bringsellel jelez, akkor a bringselt a keresés megkezdése előtt fel kell helyezni a kutyára. 

A teljesítmény bíró ismerteti a területet, ami mögött a kutyavezető szabadon mozoghat. A kutyavezető 
leveszi a pórázról a kutyáját és a keresés kezdőpontjához vezeti. (megj.: A és B szinten) 

Végrehajtás  

A kutyavezetőnek 10 méter távolságról kell követnie a kutyáját, akkor is, ha szabadon, póráz nélkül 
nyomkövetnek. 

Ahogy a kutya tárgyat talál, azonnal fel kell vennie vagy egyértelműen jeleznie kell a kutyavezető segítsége 
nélkül. Amikor a kutya bejelzett egy tárgyat a kutyavezető a kutyájához megy. 

A tárgy felemelésével a kutyavezető igazolja, hogy a kutya megtalálta. Ezután a kutyavezető újraindítja a 
nyomon a kutyáját. 

A feladat végrehajtása során a kutyának a nyomfektető által lefektetett nyomot kell követnie, ahol a 
kutyavezetőnek 10 méter távolságot kell tartania a kutyától. A teljesítmény bíró megfelelő távolságból követi 
a párost. A teljesítmény bíró nem zavarhatja a párost, de a pozícióját önállóan határozza meg, hogy 
megfelelően tudja értékelni a munkát. 

A kutyavezetőnek lehetősége van szünetet tartani. A szünetre igénybe vett idő a nyom kidolgozására adott 
időből kerül levonásra. 

A kutyavezető megtisztíthatja a kutyája fejét, szemeit és az orrát a munka közben, és adhat neki vizet is. 

A keresés akkor fejeződik be, amikor a tárgyakat átadták a személynél való jelzés után a lejelentkezéskor, és 
a teljesítmény bíró ismertette az értékelést. 

A teljesítmény bíró saját belátása szerint meghosszabbíthatja a keresési időt a körülményektől függően az 
utolsó törés után. 

Tárgyjelzés - Jelzés (indicating) lásd a 3.4.4 Jelzések fejezetben 

Tárgy felvétele: Ennél a jelzésnél a kutyának hezitálás nélkül fel kell vennie a tárgyat. 

1. Felvétel és apportozás: 

A kutyának azonnal fel kell vennie a tárgyat, be kell apportoznia a kutyavezetőnek a lehető legközvetlenebb 
úton és le kell ülnie elé. A kutyát ott lehet újraindítani a nyomon ahol a tárgyat átadta vagy ahol felvette.  

2.Felvétel és helyben maradás:  

Ennél a fajta tárgyjelzésnél a kutyának a tárggyal a szájában a 3 lehetséges pozíció egyikét kell a jelzéshez 
(indicating) hasonlóan bemutatnia: fekvés, ülés vagy állás. 

A kétfajta tárgyjelzés alkalmazása egymással felváltva is megengedett.  

A kutya viselkedésének egyértelműnek kell lennie, hogy a jelzése határozottan nyilvánvaló legyen. 

Tárgyak értékelése 

- a kivitelezés; 

- a tárgy felvétele; 

- a tárgy közvetlen apportozása elejtés nélkül. 

A bíró értékeli a szag felvételét és a nyom követését. Apró letérések a nyomról nem számítanak hibának 
mindaddig, amíg kutya önállóan képes követni a nyomot. 

A kutyának független és boldog nyom munkát kell bemutatnia magabiztos és önálló tárgyjelzéssel. 

Minden meg nem talált tárgy értéke 0 pont. Minden tárgyat, melyet nem önállóan jelzett a kutya meg nem 
találtnak kell minősíteni  

Pontlevonással jár, ha a kutya lefekszik ott, ahol nincs tárgy és a kutyavezető nem erősíti meg a jelzést, de a 
munka folytatására vezényszót ad. 



Hamis jelzésért, amit a kutyavezető megerősít, a tárgy értékével megegyező pontok kerülnek levonásra. 

 Személyjelzés  

Végrehajtást lásd a 3.4 A szimatmunka kivitelezése és értékelése fejezetben 

Ha a jelzés másként lett végrehajtva, mint amit a kutyavezető lejelentett, akkor a jelzés minősítése hiányos. 

Megszakítás  

Teljesítmény bíró általi megszakítás akkor következik be, ha a kutyavezető több mint 10 méterre elhagyja a 
nyomot. A teljesítmény bíró nehezebb terepen megengedhet nagyobb távolságot. Megszakítás bármilyen 
olyan esetben is történhet, amikor a teljesítmény bírónak az a benyomása, hogy a kutya már nem képes 
magától újra felvenni vagy követni a nyomot. 

Amikor a nyom meg lett szakítva, a kutyavezetőnek a kutyájával és a teljesítmény bíróval a lehető 
legrövidebb úton el kell hagynia a területet. A munka folytatása nem megengedett.  

 

3.4.7 Területkeresés 

Általánosságban  

A keresési munkát a területen normál lépésben kell végrehajtani, a kutyavezető nem futhat. 

A kutyavezető részletes vázlatot kap, amin a keresési terület határai egyértelműen felismerhetőek, ezután 
kell kiválasztania a taktikáját. A területet nem járhatja körbe. 

A kutyának a vezetője utasításai szerint kell lekeresnie a területet. 

 

3.4.8 Romkutatás 

Általánosságban  

A keresés megkezdése és a taktika ismertetése előtt a kutyavezető áttekintheti a keresési területet a kutyája 
nélkül a romterület széléről (a számára szabad mozgási zónából), hogy egy rövid áttekintést nyerjen róla, ez a 
keresési időből kerül levonásra. 

Ezalatt az idő alatt a kutyának a számára kijelölt helyen kell maradnia szabadon vagy kikötve. 

A kutyavezető ismerteti a teljesítmény bíróval, hogy honnan szeretné megkezdeni a keresést a kutyájával és 
elindítja onnan kereső hám vagy nyakörv nélkül (kivétel: Bringsel). 

A kutyának a kutyavezető utasításai szerint kell lekeresnie a területet. 

A kutyavezető a számára kijelölt területen mozoghat vagy követheti a kutyáját a romon, amint ezt a 
teljesítmény bíró számára lehetővé teszi. 

A kutya újraindítása jelzés után történhet a találat helyéről vagy a rom széléről. Ezután a kutyavezetőnek el 
kell hagynia a romot. 

Mozgás:  

Közlekedés, mozgékonyság a romon, lendület, nehézségek leküzdése, kitartás. 

 

3.4.10 Mantrailing 

Általános 

Amennyiben a kutya a mentőkutyás csapatot teljesen rossz irányba vezeti, a vizsgát meg kell szakítani. A 
vizsgabíró bármikor megszakíthatja a munkát, ha meggyőződik arról, hogy a kutya önerőből nem tudja 
folytatni a munkát. 

Amennyiben a kutya csak a kutyavezető hathatós segítségével találja meg a nyomfektetőt, meg kell szakítani 
a vizsgát. 

Ha nem találják meg a nyomfektetőt, akkor a vizsga nem lehet sikeres. 



Ha a kijelölt keresési időt túllépi, akkor a vizsga nem sikeres. 

Kivitelezés 

A kutyavezető a keresésre kész kutyával várakozik, ameddig szólítják. A keresésre kész kutyát egy legalább 5 
m, legfeljebb 10 m hosszú pórázon, valamint egy nyakörvön és keresőhámon vezetik fel; a keresőmunka 
kizárólag keresőhámban megengedett. 

A kutyavezető lejelentkezik a vizsgabírónál a pórázon lévő kutyájával és ismerteti a kutyájának jelzésmódját. 
A vizsgabíró ismerteti s kutyavezetővel a kiindulási helyzetet, az indítási területet, amit a kutyavezető 
szabadon megközelíthet. 

A szagfelvétel a nyomfektető szagát hordozó tárgyról történik, amit a vizsgabíró utasítására a vizsgavezető 
átad a kutyavezetőnek. A kutyának önállóan vagy hangjelre kell felvennie a szagnyomot a kiindulási területen 
és azonnal célratörően, valamint kitartóan követnie azt. 

Amennyiben a kutya nem veszi fel a nyomot, a mentőkutyás csapat a rendelkezésre álló idő terhére 
törekedhet a nyom felvételére, azonban a vizsgabíró megszakíthatja a vizsgát, ha a kutya egyértelműen 
felismerhető módon megtagadja a munkát vagy nem képes a feladat megoldására. 

A bíró a mentőkutyás csapatot megfelelő távolságról követi. A kutyavezető számára megengedett, hogy a 
nyomkidolgozás során megálljon. Az igénybe vett szünetek a rendelkezésre álló időt terhelik. 

A kutyavezetőnek megengedett, hogy a nyomkidolgozás során a kutyája fejét, szemét és orrát megtisztítsa, 
és a kutyát megitassa. Az személy jelzésénél a kutyavezető és a nyomfektető sem segíthet. 

A vizsga vagy a nyomfektető megtalálásával, a kutyavezető, ill. vizsgabíró általi megszakítással, vagy pedig az 
idő leteltével ér véget. Zárásként lejelentkezik a kutyavezető és a bíró közli az értékelést. 

A nyom értékelése 

A vizsgabíró értékeli a nyom felvételét, a munkát és a nyom követését, valamint a személy kutya általi önálló 
jelzését. A korrekt felvezetést az indulásnál, a nyomkidolgozás alatti pórázkezelést és a forgalomra való 
figyelem kiemelt figyelmet élvez. 

A kutyának pozitív kereső viselkedést kell mutatnia. A nyom követése, ill. tartása azt jelenti, hogy a kutya 
lehetőség szerint következetesen és célratörően követi a szagnyomot, ill. kifejezett, önálló keresési 
viselkedés figyelhető meg a teljes szagnyom követése során. 

A nyomvonaltól való eltérés nem hiba, amennyiben a kutya önállóan tudja tovább követni. 

Ha a kutya időnként elveszíti a szagnyomot, a mentőkutyás csapat a rendelkezésre álló idő terhére 
megpróbálhatja újra felvenni a szagnyomot a nyomkövetés utolsó biztos pontján. 

Szélmozgások miatt a kutya a lefektetett nyomot több méterre a nyomfektető tulajdonképpeni haladási 
vonalától is felveheti. Ez nem hiba, amennyiben a kutya a nyomfektető haladási irányát helyesen tartja. A 
nyomok párhuzamos utcákon és utakon is haladhatnak. Az ilyen nyomok követése nem minősül hibának, ha 
a mentőkutyás csapat ezen az úton megtalálja a nyomfektetőt. 

Ha például a nyomfektető egy kereszteződésnél balra fordul és utána a következő utcán újra jobbra, 
megengedett, hogy a kutya először egyenesen haladjon és utána a következő utcánál balról fogjon szagot, és 
ezt az utat kövesse. Útelágazásoknál és kereszteződéseknél a szagot behordhatják az utcákba. A kutya ezeket 
egyedileg átkutathatja, ameddig meg nem találta a nyomfektető által érintett szakaszt és tovább nem tudja 
követni a nyomát. 

Töréseknél is egyenesen tovább sodródhat a nyomfektető szaga, különösen akkor, ha hátszél uralkodik. A 
kutya ebből fakadóan a töréstől eltávolodva kereshet. Amikor a kutya egy törésnél tovább haladva keresett 
és a kutyavezető ezt felismeri, megszakíthatja a keresést. 

A keresőmunka során csökkenő állóképesség és a keresőkedv alábbhagyása (a kidolgozás során kevésbé 
érdekelt és/vagy gyakran kell bátorítani a további munkára) befolyásolja az értékelést. 

A kutya keresési sebessége és az orrtartása másodlagos és az értékelésnél, valamint a vizsga sikeres 
teljesítéséhez nem döntő jelentőségű. A kutyavezetőnek képesnek kell lennie, hogy a keresési tempót a 
forgalomhoz és a biztonsági szempontokhoz igazítsa. 

 



A jelzés értékelése 

Értékelésre kerül, hogy a kutya közvetlenül és a kutyavezető ráhatása nélkül találja meg és egyértelműen 
azonosítja a nyomfektetőt. A kutyavezetőnek egyértelműen felismerhető módon hang- és kézjellel kell 
jelentenie a bírónak, hogy a kutya jelzést produkál. Amennyiben a kutya nem jelzi egyértelműen a 
nyomfektetőt, vagy pedig rossz személyt jelez be, úgy a vizsga nem lehet sikeres. 

A nyomfektető mindennemű kutya általi zaklatása megfelelő pontlevonást von maga után. 

  



4 Engedelmes és akadály munka 

 B ágazat, V (alkalmassági) szint  

4.1 Elővizsga / alkalmas RH-F V, RH-FL V, RH-T V 

4.1.1 Gyakorlatok 

Összesen:       100 pont 

1. gyakorlat: Pórázon vezetés:     10 pont 

2. gyakorlat: Csoporton való áthaladás:    10 pont 

3. gyakorlat: Fektetés behívással:    10 pont 

4. gyakorlat: Pozíciók változtatása:   15 pont 

5. gyakorlat: Helyben maradás figyelemelvonással: 10 pont 

6. gyakorlat: Cipelés átadással:     10 pont 

7. gyakorlat: Idegen anyag:    15 pont 

8. gyakorlat: Zsákos kúszó:     10 pont 

9. gyakorlat: Palló:     10 pont 

 

4.1.2 1. gyakorlat Pórázon vezetés 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.1 minta szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

Vagy egy hangjel vagy egy kézjel a meneteléshez, ami megengedett minden elinduláskor és ütemváltáskor. 

Kivitelezés A 3.3.5 fejezet alapján 

Értékelés A 3.3.5 fejezet alapján 

 

4.1.3 2. gyakorlat Csoportkerülés 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.2 minta szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

Vagy egy hangjel vagy egy kézjel a meneteléshez, ami megengedett minden elinduláskor. 

Kivitelezés A 3.3.6 fejezet alapján 

Értékelés A 3.3.6 fejezet alapján 

 

4.1.4 3. gyakorlat Fektetés behívással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.3 minta szerint 

Az indulás helyét a bíró határozza meg. 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a menetelés megkezdéséhez 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a fektetéshez 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a behíváshoz 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az alapállás felvételéhez  

Kivitelezés A 3.3.7 fejezet alapján. 



Értékelés Ha a kutya ül vagy áll, miután a kutyavezető mutatta vagy kiadta a fekszik parancsot, 5 pont levonás 
jár. 

 

4.1.5 4. gyakorlat Pozíciók változtatása 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.4 minta szerint 

A pozíció váltásokat egy asztalon kell bemutatni. 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel asztalra felugrás és azon maradás 

- 1 hangjel és/vagy kézjel mindegyik pozícióhoz 

- 1 hangjel vagy kézjel behíváshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel alapállás felvételéhez 

Kivitelezés A 3.3.8 fejezet alapján 

Értékelés  

- Ha a kutya nem vesz fel egy pozíciót, a részfeladatból 4 pontot veszít. 

- Ha a kutya idő előtt leugrik az asztalról a feladat értékelése hiányos. 

 

4.1.6 5. gyakorlat Helyben maradás figyelemelvonással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.1 minta szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel vagy kézjel a fektetéshez; 

- 1 hangjel vagy kézjel az ültetéshez 

Kivitelezés A 3.3.11 fejezet alapján 

A kutyának nyugodtan kell maradnia a kutyavezető befolyásolása nélkül, míg a másik kutya 
bemutatja az 1-4. feladatokat. A 4. feladat vége után, amit a másik kutya és kutyavezető páros mutat 
be, bírói utasításra a kutyavezető befejezi a feladatot. Mialatt a másik páros végrehajtja a többi 
feladatot, a kutyavezető a fekvő pozícióban lévő kutya mellett marad vagy azon a helyen, amit a bíró 
kijelöl. Ezalatt a kutya pórázra vehető. 

Értékelés  

Ha a kutya elhagyja a kifektető pontot több mint 3 méterrel a 2. feladat befejezése után a feladat 
értékelése hiányos. 

Ha a kutya elhagyja a kifektető pontot több mint 3 méterrel 2. feladat befejezése előtt a feladatot 0 
ponttal kell értékelni. 

Ha a kutya nem veszi fel a fekvő pozíciót, hanem inkább áll vagy ül, de a kifektető ponton marad, a 
feladatból 5 pontot le kell vonni. 

 

4.1.7 6. gyakorlat Cipelés átadással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.5 minta szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy 1 kézjel az asztalra ugráshoz alapállásból. 

- 1 hangjel vagy kézjel a feladat végén az alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.10 fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya kiugrik a kézből, miközben cipelik a feladat értékelése hiányos. 



 

4.1.8 7. gyakorlat Idegen anyagon való áthaladás 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Idegen anyagon való áthaladás minta szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hang- vagy kézjel a lábnál követéshez 

Kivitelezés A 3.3.12 fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya a feladat vége előtt elhagyja a feladat helyét, a feladat értékelése hiányos. 

 

4.1.9 8. gyakorlat Zsákos kúszó 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Zsákos kúszóminta és a 2.4.1 fejezet szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az áthaladáshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a kúszó végén a pozíció felvételéhez 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapállás felvételéhez 

Kivitelezés A 3.3.13 fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya nem hagyja el a kúszót vagy nem veszi fel a pozíciót hangjelre a feladat értékelése 
hiányos. 

 

4.1.10 9. gyakorlat Palló 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Error! Reference source not found.minta alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a felugráshoz; 

- 1 hangjel a megállításhoz; 

- 1 hangjel a tovább haladáshoz. 

Kivitelezés A 3.3.14 fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya leugrik a palló első felében, akkor a feladat értékelése 0 pont. 

Ha a kutya a palló második felében ugrik le akkor a feladat értékelése hiányos. 

 

  



4.2 Elővizsga / alkalmas  RH-MT V 

4.2.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:       100 pont 

1. gyakorlat: Pórázon vezetés     15 Pont 

2. gyakorlat: Csoportkerülés     15 pont 

3. gyakorlat: Pozíciók változtatása    15 pont 

4. gyakorlat: Helyben maradás figyelemelvonással   15 pont 

5. gyakorlat: Idegen anyagon való áthaladás   15 pont 

6. gyakorlat: Palló      10 pont 

7. gyakorlat: Cipelés és átadás     15 pont 

 

4.2.2 1. gyakorlat Pórázon vezetés 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.1 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- A lábnál követésnél egy-egy hangjel vagy kézjel, amely minden elindulásnál és minden 
tempóváltásnál újra kiadható. 

Kivitelezés A 3.3.5 fejezet szerint 

Értékelés A 3.3.5 fejezet szerint 

 

4.2.3 2. gyakorlat Csoportkerülés 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.2 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- A lábnál követésnél egy-egy hangjel vagy kézjel, amely minden elindulásnál újra kiadható. 

Kivitelezés A 3.3.6 fejezet szerint 

Értékelés A 3.3.6 fejezet szerint 

 

4.2.4 3. gyakorlat Pozíciók változtatása 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.4 ábra alapján 

 A pozícióváltást egy asztalon kell bemutatni. 

 Méret: 100 x 100 cm, magasság = 60 cm 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hang és/vagy kézjel a felugráshoz és megálláshoz 

- 1 hang és/vagy kézjel pozíciónként 

- 1 hang és/vagy kézjel a behívásnál 

- 1 hang és/vagy kézjel az alapálláshoz 

Kivitelezés A 3.3.8 fejezet szerint 

Értékelés  

- Amennyiben a kutya egy pozíciót nem vesz fel, a részfeladat értékelésénél 4 pont kerül levonásra. 

- Ha a kutya a gyakorlat befejezése előtt leugrik az asztalról, a gyakorlatot hiányosként kell értékelni. 



 

4.2.5 4. gyakorlat Helyben maradás figyelemelvonással 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.1 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hang és/vagy kézjel a fektetéshez 

- 1 hang és/vagy kézjel a felültetéshez 

Kivitelezés A 3.3.11 fejezet szerint 

A kutyának a kutyavezető beavatkozása nélkül nyugodtan kell feküdnie, ameddig a másik kutya az 1-3. 
gyakorlatokat végrehajtja. 

Miután a másik mentőkutyás csapat 3. gyakorlatot befejezte, a vizsgabíró jelzésére a kutyavezető befejezi ezt 
a gyakorlatot. 

Amíg a másik kutya a további feladatokat végrehajtja, a kutyavezető a kutyájával a fektetési helyen vagy egy, 
a vizsgabíró által kijelölt helyen tartózkodik. Itt a kutyavezetőnek engedélyezett, hogy a kutyát pórázra 
vegye. 

Értékelés  

- Amennyiben a kutya a másik mentőkutyás csapat 2. gyakorlata után elhagyja a fektetési helyet és 
több mint 3 méterre eltávolodik attól, a gyakorlatot hiányosként kell értékelni. 

- Amennyiben a 2. gyakorlat befejezése előtt a kutya a fektetési helytől több mint 3 méterre 
eltávolodik, úgy a gyakorlatot 0 ponttal kell értékelni. 

- Ha a kutya nem veszi fel a fekvő pozíciót, hanem áll vagy ül, azonban a helyén marad, az értékelésnél 
5 pontot le kell vonni. 

 

4.2.6 5. gyakorlat Idegen anyagon való áthaladás 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a Idegen anyagon való áthaladásábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 1 hangjel vagy kézjel a lábnál követéshez 

Kivitelezés A 3.3.12 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a helyszínt a feladat befejezése előtt a kutya elhagyja, a gyakorlatot hiányosként kell 
értékelni. 

 

4.2.7 6. gyakorlat Palló 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a Error! Reference source not found.ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hangjel vagy kézjel a felugráshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a megállításhoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a tovább haladáshoz 

Kivitelezés A 3.3.14 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a kutya a fahíd első fele előtt leugrik, a feladatot 0 ponttal kell értékelni. Ha a fahíd 
második felén ugrik le a kutya, a feladatot hiányosként kell értékelni. 

 

4.2.8 7. gyakorlat Cipelés és átadás 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.5 ábra alapján 



Megengedett hangjel/kézjel 1-1 hangjel és/vagy kézjel alapállásból az asztalra való felugratásnál és 1 kézjel vagy 
hangjel a végső alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.10 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a kutya kiugrik kézből a cipelésnél, a gyakorlatot hiányosként kell értékelni. 

  



5 Engedelmes és akadály munka A szint B ágazat 

5.1 Nyomkövetés, terület, rom A szint RH-F A, RH-FL A, RH-T A 

5.1.1 Gyakorlatok 

Összesen:           100 pont 

Feladat 1: Szabadon követés csoportkerüléssel:      15 pont 

2. gyakorlat: Távolságkontroll:        15 pont 

3. gyakorlat: Apport:          10 pont 

4. gyakorlat: Cipelés átadással:         10 pont 

5. gyakorlat: Távolról irányíthatóság / asztalozás:      10 pont 

6. gyakorlat: Mozgó hordóhíd:         10 pont 

7. gyakorlat: Létra:          10 pont 

8. gyakorlat: Kúszó:          10 pont 

9. gyakorlat: Helyben maradás figyelemelvonással:     10 pont 

 

5.1.2 1. gyakorlat Szabadon követés csoportkerüléssel 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.1 minta alapján 

Csoport A csoport 4 emberből áll, ahol 2 ember pórázon vezetett, jól szocializált kutyával van (szuka és kan).  

A csoport körben, az óra mutató járásával megegyező irányba mozog. 

Megengedett hangjel/kézjel  

1 rövid hangjel vagy kézjel a meneteléshez, ami megengedett minden elinduláskor és ütemváltáskor. 

Kivitelezés A 3.3.5 fejezet alapján 

Csoport  - A 3.3.6 fejezet alapján 

Értékelés A 3.3.5 fejezet alapján 

 

5.1.3 2. gyakorlat Távolságkontroll 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.7 minta alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel alapállásból elinduláshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel az ültetéshez 

- 1 hangjel a behíváshoz 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a fektetéshez 

- 1 hangjel vagy kézjel a behíváshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapálláshoz 

Kivitelezés A 3.3.15 fejezet alapján 

Értékelés A 3.3.15 fejezet alapján 

Ha a kutya egy másik pozíciót vesz fel a kért helyett, mindegyiknél 6 pont levonás jár. 

 



5.1.4 3. gyakorlat Apport  10 pont 

Gyakorlat helyszíne A bíró határozza meg a dobás helyszínét. 

Apport tárgy Egy abból, ami a 2.4.1 fejezetben le van írva 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel vagy kézjel megengedett: 

- Az alapálláshoz a feladat elején és végén; 

- A behozáshoz; 

- Az eresztéshez. 

Kivitelezés A 3.3.9 fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya elhagyja a pozícióját a feladat vége előtt vagy a kutya nem hozza be a tárgyat, a feladat 
értékelése 0 pont. 

 

5.1.5 4. gyakorlat Cipelés átadással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.6 minta alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az asztalra ugráshoz alapállásból 

- 1 hangjel vagy kézjel a behíváshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a feladat végén az alapállás felvételéhez.  

Kivitelezés A 3.3.10 fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya kiugrik a kézből, miközben cipelik a feladat értékelése hiányos; 

Ha a kutya a letétel után elhagyja a segítőt mielőtt a bíró jelezne, a feladat értékelése maximum 
megfelelő lehet. 

 

5.1.6 5. gyakorlat Távolról irányíthatóság / asztalozás 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Távolról irányíthatóság - asztalozásminta és a 2.4.1 fejezet alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a közép jelző(bójá)hoz való kifutáshoz;  

- 1 hangjel vagy kézjel a bójánál maradáshoz; 

- 1 hangjel és/vagy kézjel minden egyes asztalhoz küldéshez;  

- 1 hangjel minden felugráshoz és ott maradáshoz az asztalon; 

- 1 hangjel vagy kézjel a behíváshoz; 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.16 fejezet alapján 

Értékelés Ha a közép jelző (bója) nem kerül megmutatásra, ha a kutyavezető által korábban meghatározott 
sorrendet nem tartja be, vagy ha a kutyavezető elhagyja a helyét, akkor a gyakorlat értékelése hiányos. 

 

5.1.7 6. gyakorlat Mozgó hordóhíd 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Mozgó hordóhídminta és a 2.4.1 fejezet alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a felugráshoz 



- 1 hangjel a megálláshoz; 

- 1 hangjel vagy kézjel mindegyik tovább haladáshoz. 

Kivitelezés A 3.3.17 fejezet alapján 

Értékelés  

- Ha a kutya leugrik a palló első felében, akkor a feladat értékelése 0 pont  

- Ha a kutya a palló második felében ugrik le, akkor a feladat értékelése hiányos. 

 

5.1.8 7. gyakorlat Létra 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Létraminta és a 2.4.1 fejezet alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az indításhoz  

- 1 hangjel az alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.18 fejezet alapján 

Értékelés  

- Ha a kutya leugrik a létra első felén, akkor a feladat értékelése 0 pont; 

- Ha a kutya a létra második felén ugrik le, akkor a feladat értékelése hiányos; 

- Ha a kutya az utolsó létrafok után ugrik le, a feladat értékelése csak megfelelő lehet; 

- Ha a kutya beleesik a létrába, de vissza tud térni a rá önállóan és segítség nélkül, akkor részleges 
pontszámot kap, ami hiányos gyakorlat; 

- A létra szélén történő lépések levonnak a feladat értékéből; 

- Ha a kutya a létra nagy részén, a szélén megy vagy nagyon nagy bizonytalanságot mutat a kivitelezés 
alatt a feladat értékelése hiányos. 

 

5.1.9 8. gyakorlat Kúszó 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Zsákos kúszó minta és a 2.4.1 fejezet alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az áthaladáshoz; 

- 1 hangjel vagy kézjel a kúszó végén a pozíció felvételéhez; 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapállás felvételéhez. 

  

Kivitelezés A 3.3.13 fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya nem hagyja el a kúszót vagy nem marad ott a végén hangjelre a feladat értékelése hiányos. 

 

5.1.10 9. gyakorlat Helyben maradás figyelemelvonással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.1 minta alapján  

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel vagy kézjel a fektetéshez; 

- 1 hangjel vagy kézjel a felültetéshez. 

Kivitelezés A 3.3.11 fejezet alapján 



A kutyának nyugodtan kell maradnia a kutyavezető befolyásolása nélkül, míg a másik kutya 
bemutatja az 1-8. Feladatokat 

Értékelés  

Ha a kutya elhagyja a kifektető pontot több mint 3 méterrel a 4. feladat befejezése után a feladat 
részpontot kaphat. 

Ha a kutya elhagyja a kifektető több mint 3 méterrel 4. feladat befejezése előtt a feladatot 0 ponttal 
kell értékelni. 

Ha a kutya nem veszi fel a fekvő pozíciót, hanem inkább áll vagy ül, de a kifektető ponton marad, a 
feladatból 5 pontot le kell vonni. 

 

5.2 Mantrailing A szint  RH-MT A 

5.2.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:       100 pont 

1. gyakorlat: Szabadon követés csoportkerüléssel  15 pont 

2. gyakorlat: Pozíciók változtatása    15 pont 

3. gyakorlat: Idegen anyagon való áthaladás   15 pont 

4. gyakorlat: Palló      10 pont 

5. gyakorlat: Kúszó      15 pont 

6. gyakorlat: Cipelés és átadás     15 pont 

7. gyakorlat: Helyben maradás figyelemelvonással  15 pont 

 

5.2.2 1. gyakorlat Szabadon követés csoportkerüléssel 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.1 ábra alapján 

Csoport  A csoport 4 személyből áll, két személynél 1-1 pórázon lévő, jól szocializált kutya (kan és szuka) van a 
csoportban. A csoport az óramutató járásával megegyező irányban mozog. 

Megengedett hangjel/kézjel A lábnál követésnél egy rövid hangjel vagy kézjel, amely minden elindulásnál és 
minden tempóváltásnál újra kiadható. 

Kivitelezés A 3.3.5 fejezet szerint 

Csoport A 3.3.6 fejezet szerint 

Értékelés A 3.3.5 fejezet szerint 

 

5.2.3 2. gyakorlat Pozíciók változtatása 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.4 ábra alapján 

 A pozícióváltást egy asztalon kell bemutatni. 

 Méret: 100 x 100 cm, magasság = 60 cm 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hang és/vagy kézjel a felugráshoz és megálláshoz 

- 1 hang és/vagy kézjel pozíciónként 

- 1 hang és/vagy kézjel a behívásnál 

- 1 hang és/vagy kézjel az alapálláshoz 

Kivitelezés A 3.3.8 fejezet szerint 



Értékelés  

- Amennyiben a kutya egy pozíciót nem vesz fel, a részfeladat értékelésénél 4 pont kerül levonásra. 

- Ha a kutya a gyakorlat befejezése előtt leugrik az asztalról, a gyakorlatot hiányosként kell értékelni. 

 

5.2.4 3. gyakorlat Idegen anyagon való áthaladás 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a Idegen anyagon való áthaladás ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 1 hangjel vagy kézjel a lábnál követéshez 

Kivitelezés A 3.3.12 fejezet szerint 

Értékelés  

- A vonakodó és bizonytalan áthaladás pontlevonással jár 

- Amennyiben a helyszínt a feladat befejezése előtt a kutya elhagyja, a gyakorlatot hiányosként kell 
értékelni. 

 

5.2.5 4. gyakorlat Palló 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a Error! Reference source not found.ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hangjel vagy kézjel a felugráshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a megállításhoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a tovább haladáshoz 

Kivitelezés A 3.3.14 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a kutya a fahíd első fele előtt leugrik, a feladatot 0 ponttal kell értékelni.  

 Ha a fahíd második felén ugrik le a kutya, a feladatot hiányosként kell értékelni. 

 

5.2.6 5. gyakorlat Kúszó 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a Zsákos kúszó ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hangjel és/vagy kézjel az áthaladáshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a pozíció felvételéhez 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapállás felvételéhez 

Kivitelezés A 3.3.13 fejezet szerint 

Értékelés Ha a kutya nem hagyja el a kúszót, vagy nem veszi fel a pozíciót a hangjelre, a gyakorlatot 
hiányosként kell értékelni. 

 

5.2.7 6. gyakorlat Cipelés átadással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.5 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- hangjel és/vagy kézjel alapállásból az asztalra való felugratásnál  

- 1 kézjel vagy hangjel a behíváshoz és a végső alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.10 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a kutya kiugrik kézből a cipelésnél, a gyakorlatot hiányosként kell értékelni. 



Ha a kutya a vizsgabíró jelzése előtt elhagyja a segítő személyt, a gyakorlatot maximum megfelelővel 
lehet értékelni. 

 

5.2.8 7. gyakorlat Helyben maradás figyelemelvonással 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.1 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hang és/vagy kézjel a fektetéshez 

- 1 hang és/vagy kézjel a felültetéshez 

Kivitelezés A 3.3.11 fejezet szerint 

A kutyának a kutyavezető beavatkozása nélkül nyugodtan kell feküdnie, ameddig a másik kutya az 1-
6. gyakorlatokat végrehajtja. 

Értékelés  

- Ha a kutya a másik mentőkutyás csapat 3. gyakorlata után elhagyja a fektetési helyet és több mint 3 
méterre eltávolodik attól, részpontszám adható. 

- Amennyiben a 3. gyakorlat befejezése előtt a kutya a fektetési helytől több mint 3 méterre 
eltávolodik, úgy a gyakorlatot 0 ponttal kell értékelni. 

- Ha a kutya nem veszi fel a fekvő pozíciót, hanem áll vagy ül, azonban a helyén marad, az értékelésnél 
5 pontot le kell vonni.  



6 Engedelmes és akadály munka B szint B ágazat 

6.1 Nyomkövetés, terület, rom B szint RH-F B, RH-FL B, RH-T B 

6.1.1 Gyakorlatok  
Összesen:       100 pont 

Feladat 1: Szabadon követés csoportkerüléssel:  15 pont 

2. gyakorlat: Távolságkontroll:    15 pont 

3. gyakorlat: Apport     10 pont 

4. gyakorlat: Cipelés átadással:    10 pont 

5. gyakorlat: Távolról irányíthatóság / asztalozás 10 pont 

6. gyakorlat: Swing / hinta:    10 pont 

7. gyakorlat: Létra:     10 pont 

8. gyakorlat: Kúszó:     10 pont 

9. gyakorlat: Helyben maradás figyelemelvonással: 10 pont 

 

6.1.2 1. gyakorlat Szabadon követés csoportkerüléssel 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.1 minta alapján 

Csoport  A csoport 4 emberből áll, ahol 2 ember pórázon vezetett, jól szocializált kutyával van (szuka és kan). 
A csoport körben, az óra mutató járásával megegyező irányba mozog. 

Megengedett hangjel/kézjel 

  1 rövid hangjel vagy kézjel a meneteléshez, ami megengedett minden elinduláskor és ütemváltáskor. 

Kivitelezés A 3.3.5 Menetelés pórázon / Szabadon követés fejezet alapján 

Csoport  a 3.3.6 Csoporton való áthaladás fejezet alapján 

Értékelés A 3.3.5 fejezet alapján 

 

6.1.3 2. gyakorlat Távolságkontroll 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a 10.7 minta alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel alapállásból elinduláshoz; 

- 1 hangjel vagy kézjel az ültetéshez; 

- 1 hangjel a behíváshoz; 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a fektetéshez; 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az állításhoz; 

- 1 hangjel a behíváshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapálláshoz. 

Pozíciók ül, fekszik, áll 

Kivitelezés A 3.3.15 Távolságkontroll  fejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya egy másik pozíciót vesz fel a kért helyett, mindegyiknél 4 pont levonás jár. 

 



6.1.4 3. gyakorlat Apport  10 pont 

Gyakorlat helyszíne A bíró határozza meg a dobás helyszínét. 

Apport tárgy Egy abból, ami a 2.4.1 Engedelmességi/ügyességi vizsgaterületfejezetben le van írva 

Megengedett hangjel/kézjel 

1 hangjel vagy kézjel megengedett: 

- A behozáshoz; 

- Az eresztéshez; 

- Az alapálláshoz a feladat elején és végén. 

Kivitelezés A 3.3.9 Apportfejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya elhagyja a pozícióját a feladat vége előtt, a feladat értékelése 0 pont. 

  

6.1.5 4. gyakorlat Cipelés átadással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Cipelés átadással A, B szinten10.6 minta alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az asztalra ugráshoz alapállásból,  

- 1 hangjel vagy kézjel a behíváshoz,  

- 1 hangjel vagy kézjel a feladat végén az alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.10 Cipelés átadássalfejezet alapján 

Értékelés Ha a kutya kiugrik a kézből, miközben cipelik, a feladat értékelése hiányos; 

Ha a kutya a letétel után elhagyja a segítőt mielőtt a bíró jelezne, a feladat értékelése maximum 
megfelelő lehet. 

 

6.1.6 5. gyakorlat Távolról irányíthatóság / asztalozás 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Távolról irányíthatóság - asztalozásminta és a 2.4.1
 Engedelmességi/ügyességi vizsgaterületfejezet szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel a közép jelző(bója)hoz való kifutáshoz;  

- 1 hangjel vagy kézjel a bójánál maradáshoz; 

- 1 hangjel és/vagy kézjel minden egyes asztalhoz küldéshez;  

- 1 hangjel minden felugráshoz és ott maradáshoz az asztalon; 

- 1 hangjel vagy kézjel a behíváshoz; 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapállás felvételéhez.  

Kivitelezés A 3.3.16 fejezet alapján 

Értékelés Ha a közép jelző (bója) nem kerül megmutatásra, ha a kutyavezető által korábban húzott sorrendet 
nem tartja be, vagy ha a kutyavezető elhagyja a helyét, akkor a gyakorlat értékelése hiányos 

 

6.1.7 6. gyakorlat Swing / hinta 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Swing / Hintaminta és a 2.4.1 fejezet szerint 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hangjel és/vagy kézjel az indításhoz; 



- 1 hangjel a megállításhoz; 

- 1 hangjel és kézjel mindegyik tovább haladáshoz. 

Kivitelezés  

A kutyavezető a swing/hinta előtt felveszi a póráz nélküli kutyájával az alapállást. Az “indítás” hangjel 
és/vagy kézjel parancsra kutyának önállóan a rögzítő rámpán fel kell mennie a hintára, és ott azonnal 
meg kell állnia a “marad” hangjel vezényszóra. 

A bíró utasítására a kutyavezető a kutya oldalára sétál és kiadja hangjel vagy kézjel “tovább 
haladáshoz” vezényszót, majd végigsétál a kutyával a mozgatható deszka végéig, és ott megáll. 

A bíró utasítására a kutyavezető kiadja „tovább” vezényszót hangjellel vagy kézjellel és a kutya 
elhagyja a hintát a levezető rámpán keresztül. A kutya a kutyavezetővel sétál néhány lépést az 
akadály elhagyása után, ahol a kutyavezető megáll és a kutya önállóan felveszi az alapállást. 

A kutyának az akadály teljes hosszán anélkül kell végig mennie, hogy ideges vagy hektikus lenne. 

Értékelés  

- Ha a kutya leugrik az akadály első felében, a feladat értékelése 0 pont; 

- Ha a kutya az akadály második felében ugrik le, a feladat értékelése hiányos; 

- Bizonytalan és/vagy hektikus áthaladás esetén részpontszám érhető el. 

 

6.1.8 7. gyakorlat Létra 10 pont 

Gyakorlat helyszíne Helye és kivitelezése a Létraminta és a 2.4.1 fejezet szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az indításhoz;    

- 1 hangjel az alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.18 fejezet alapján 

Értékelés  

- Ha a kutya leugrik a létra első felén, akkor a feladat értékelése 0 pont; 

- Ha a kutya a létra második felén ugrik le, akkor a feladat értékelése hiányos; 

- Ha a kutya az utolsó létrafok után ugrik le, a feladat értékelése csak megfelelő lehet; 

- Ha a kutya beleesik a létrába, de vissza tud térni rá önállóan és segítség nélkül, akkor részleges 
pontszámot kap, ami így hiányos gyakorlat; 

- A létra szélén történő lépések levonnak a feladat értékéből 

- Ha a kutya a létra nagy részén, a szélén megy vagy nagyon nagy bizonytalanságot mutat a kivitelezés 
alatt a feladat értékelése hiányos. 

-  

6.1.9 8. gyakorlat Kúszó 10 pont 

Gyakorlat helyszíne helye és kivitelezése a Zsákos kúszóminta és a 2.4.1 fejezet szerint 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel és/vagy kézjel az áthaladáshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a kúszó végén a pozíció felvételéhez 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapállás felvételéhez 

Kivitelezés A 3.3.13 fejezet alapján 

Értékelés  Ha a kutya nem hagyja el a kúszót vagy nem marad ott a végén hangjelre a feladat értékelése hiányos. 



 

6.1.10 9. gyakorlat Helyben maradás figyelemelvonással 10 pont 

Gyakorlat helyszíne helye és kivitelezése a 10.1 minta alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 

- 1 hangjel vagy kézjel a fektetéshez; 

- 1 hangjel vagy kézjel a felültetéshez  

Kivitelezés A 3.3.11 fejezet alapján 

A kutyának nyugodtan kell maradnia a kutyavezető befolyásolása nélkül, míg a másik kutya 
bemutatja az 1-8. Feladatokat 

Értékelés  

- Ha a kutya elhagyja a kifektető pontot több mint 3 méterrel a 4. feladat befejezése után a feladat 
részpontot kaphat; 

- Ha a kutya elhagyja a kifektető több mint 3 méterrel 4. feladat befejezése előtt a feladatot 0 ponttal 
kell értékelni; 

- Ha a kutya nem veszi fel a fekvő pozíciót, hanem inkább áll vagy ül, de a kifektető ponton marad, a 
feladatból 5 pontot le kell vonni. 

 

 

6.2 Mantrailing B szint  RH-MT B 

6.2.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:       100 pont 

1. gyakorlat: Szabadon követés csoportkerüléssel  15 pont 

2. gyakorlat: Pozícióváltás sorsolással    15 pont 

3. gyakorlat: Idegen anyagon való áthaladás   15 pont 

4. gyakorlat: Mozgó hordóhíd     15 pont 

5. gyakorlat: Kúszó      15 pont 

6. gyakorlat: Cipelés és átadás     10 pont 

7. gyakorlat: Helyben maradás figyelemelvonással  15 pont 

 

6.2.2 1. gyakorlat Szabadon követés csoportkerüléssel 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.1 ábra alapján 

Csoport  

A csoport 4 személyből áll, két személynél 1-1 pórázon lévő, jól szocializált kutya (kan és szuka) van a 
csoportban. A csoport az óramutató járásával megegyező irányban mozog. 

Megengedett hangjel/kézjel  

A lábnál követésnél egy rövid hangjel vagy kézjel, amely minden elindulásnál és minden tempóváltásnál újra 
kiadható. 

Kivitelezés A 3.3.5 fejezet szerint 

Csoport  a 3.3.6 fejezet szerint 

Értékelés A 3.3.5 fejezet szerint 

 



6.2.3 2. gyakorlat Pozíciók változtatása sorsolással 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.4 ábra alapján 

 A pozícióváltást egy asztalon kell bemutatni, a sorrend sorsolással kerül megállapításra. 

 Méret: 100 x 100 cm, magasság = 60 cm 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hang és/vagy kézjel a felugráshoz és az 1. pozícióhoz 

- 1 hang és/vagy kézjel pozíciónként 

- 1 hang és/vagy kézjel a behívásnál 

- 1 hang és/vagy kézjel az alapálláshoz 

Kivitelezés A 3.3.8 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a kutya egy pozíciót nem vesz fel, a részfeladat értékelésénél 4 pont kerül levonásra. 

Ha a kutya a gyakorlat befejezése előtt leugrik az asztalról, a gyakorlatot hiányosként kell értékelni. 

 

6.2.4 3. gyakorlat Idegen anyagon való áthaladás 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 20.1 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel 1 hangjel vagy kézjel a lábnál követéshez 

Végrehajtás A 3.3.12 fejezet szerint 

Értékelés  

- A vonakodó és bizonytalan áthaladás pontlevonással jár 

- Amennyiben a helyszínt a feladat befejezése előtt a kutya elhagyja, a gyakorlatot hiányosként kell 
értékelni. 

 

6.2.5 4. gyakorlat Mozgó hordóhíd 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a Mozgó hordóhídábra és a 2.4.1 bekezdés alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hangjel és vagy kézjel a felugráshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a megállításhoz 

- hangjel vagy kézjel a tovább haladáshoz 

Kivitelezés A 3.3.17 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a kutya a fahíd első fele előtt leugrik, a feladatot 0 ponttal kell értékelni.  

 Ha a fahíd második felén ugrik le a kutya, a feladatot hiányosként kell értékelni. 

 Amennyiben a kutya megtagadja a hordóhídra való felugrást, a feladatot 0 ponttal kell értékelni. 

 

6.2.6 5. gyakorlat Kúszó  15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a Zsákos kúszóábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hangjel és/vagy kézjel az áthaladáshoz 

- 1 hangjel vagy kézjel a pozíció felvételéhez 

- 1 hangjel vagy kézjel az alapállás felvételéhez 



Kivitelezés A 3.3.13 fejezet szerint 

Értékelés A bizonytalan, vonakodó és/vagy hektikus bemenetel és áthaladás pontlevonással jár. 

Ha a kutya nem hagyja el a kúszót, vagy nem veszi fel a pozíciót a hangjelre, a gyakorlatot 
hiányosként kell értékelni. 

 

6.2.7 6. gyakorlat Cipelés átadással 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.5 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- hangjel és/vagy kézjel alapállásból az asztalra való felugratásnál  

- 1 kézjel vagy hangjel a behíváshoz és a végső alapállás felvételéhez. 

Kivitelezés A 3.3.10 fejezet szerint 

Értékelés Amennyiben a kutya kiugrik kézből a cipelésnél, a gyakorlatot hiányosként kell értékelni. 

Ha a kutya a vizsgabíró jelzése előtt elhagyja a segítő személyt, a gyakorlatot maximum megfelelővel 
lehet értékelni. 

 

6.2.8 7. gyakorlat Helyben maradás figyelemelvonással 15 pont 

Gyakorlat helyszíne Helyszín és végrehajtás a 10.1 ábra alapján 

Megengedett hangjel/kézjel  

- 1 hang és/vagy kézjel a fektetéshez 

- 1 hang és/vagy kézjel a felültetéshez 

Kivitelezés A 3.3.11 fejezet szerint 

A kutyának a kutyavezető beavatkozása nélkül nyugodtan kell feküdnie, ameddig a másik kutya az 1-
6. gyakorlatokat végrehajtja. 

Értékelés  

- Ha a kutya a másik mentőkutyás csapat 4. gyakorlata után elhagyja a fektetési helyet és több mint 3 
méterre eltávolodik attól, részpontszám adható. 

- Amennyiben a 4. gyakorlat befejezése előtt a kutya a fektetési helytől több mint 3 méterre 
eltávolodik, úgy a gyakorlatot 0 ponttal kell értékelni. 

- Ha a kutya nem veszi fel a fekvő pozíciót, hanem áll vagy ül, azonban a helyén marad, az értékelésnél 
5 pontot le kell vonni. 

  



7 Szimatmunka alkalmas szint A ágazat 

7.1 Nyomkövetés alkalmas szint RH-F V 

7.1.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:    100pont  

Nyom követése (kutyavezető által fektetve): 50 pont 

Tárgyak, 3 x 10 pont:    30 pont 

Jelzés gyakorlat:    20 pont 

 

7.1.2 Nyomkövetés alkalmas szinten RH-F V 

Saját nyom 400 normál lépés, 2 derékszögű töréssel és 3 saját tárggyal a 2.4.2 fejezet szerint. 

A nyom kiindulási pontját katlanjelzővel meg kell jelölni, ami a nyom irányát jelzi. 

A kutyavezető (nyomfektető) rövid ideig a kiindulási pontnál (szimatkatlannál) tartózkodik majd 
normál lépésben a kijelölt irányba halad. A nyom fektetése közben nem sértheti meg a talajt, nem 
csoszoghat, nem állhat meg.  

A nyomtárgyak nem lehetnek a nyom mellett, a nyomon kell elhelyezni őket. 

Hűlési idő 20 perc 

 

7.1.3 Nyomkövetés végrehajtása alkalmas szinten  RH-F V 

A 3. fejezetben leírt általános végrehajtási szabályok az érvényesek. 

Kidolgozási idő maximum 15 perc 

Értékelés A 3. fejezetben leírt általános értékelési szabályok az érvényesek. 

 

7.1.4 Jelzőgyakorlat végrehajtása (lásd: 3.4.5) RH-F V 

A keresés befejezése után a kutyavezető a pórázon lévő kutyájával alapállásban lejelentkezik, 
ismerteti a teljesítmény bíróval a jelzés típusát, a teljesítmény bíró utasítására a jelzőgyakorlathoz 
megy és végrehajtja azt. 

  



7.2 Terület kutatás alkalmas szint RH-FL V 

7.2.1 Gyakorlatok 

 

Maximális pontszám:     100 pont 

Feladattudat keresés közben:   30 pont 

Személy jelzés:     70 pont 

 

7.2.2 Terület kutatás - helyszín alkalmas szinten RH-FL V 

Keresési terület 5'000 m² nyitott és növényzettel fedett. 

A búvóhelyet úgy kell megválasztani, hogy a kutyának lehetősége legyen vizuális és fizikai 
kontaktot létesíteni a személlyel.  

Személy  1 személy 

 

7.2.3 Terület kutatás alkalmas szinten – Kivitelezés RH-FL V 

  A 3. fejezetben foglaltak érvényesek.  

Keresési idő Maximum 10 perc 

Értékelés A 3. fejezetben foglaltak érvényesek.  

Ha a személy nincs meg, a vizsga nem lehet sikeres.  

Az első hamis jelzés 20 pont veszteséget jelent.  

Kifejezetten a kutyavezetőre vonatkozó értékelés a csapatmunkával kapcsolatos. 

 

  



7.3 Rom kutatás alkalmas szint  RH-T V 

7.3.1 Gyakorlatok  

Maximális pontszám:     100 pont 

Munkakedv keresés során:   30 pont 

Személy jelzése:    70 pont 

 

7.3.2 Rom kutatás helyszíne alkalmas szinten RH-T V 

Keresési terület Min. 400-600 m2 épület törmelék egy szinten, amely változatos építőanyagokat tartalmaz.  

Személyek  1 személy 

 

7.3.3 Rom kutatás végrehajtása alkalmas szinten RH-T V 

   A 3. fejezet szerinti általános végrehajtási szabályok érvényesek.  

A kutyavezető követheti a kutyát, amint a bíró engedélyezi. Ez általában akkor történik meg, 
amikor a kutya egyértelműen otthagyta a kutyavezetőt.  

Keresés ideje  maximum 10 perc. 

Kiértékelés  A 3. fejezet szerinti értékelési kritériumok érvényesek.  

Az első hamis jelzés 20 pont levonást von maga után. 

Amennyiben a személyt nem találja meg, a vizsga nem tekinthető teljesítettnek.  

 

 

  



7.4 Mantrailing alkalmas szint RH-MT V 

7.4.1 Gyakorlatok  

Maximális pontszám:     100 pont 

Szagnyom felvétele    10 pont 

A szagnyom tartása és követése  50 pont 

A keresett személy megtalálása és jelzése 40 pont 

 

7.4.2 Vizsgakörülmények  Mantrailing keresőmunka alkalmas szinten  

Nyom típusa és hossza 1000 lépés / kb. 500m; 2 irányváltás, egy talajváltás és egy utca- és/vagy útkereszteződés 

Időkiesés  60 perc 

 

7.4.3 Végrehajtás Mantrailing keresőmunka alkalmas szinten 

  A 3. fejezetben meghatározott előírások érvényesek. 

Kidolgozási idő 15 perc 

Értékelés A vizsgabíró a munkát bármikor megszakíthatja, ha meg van róla győződve, hogy a kutya önként nem 
tudja folytatni a munkát.  



8 Szimatmunka A szint A ágazat 

8.1 Nyomkövetés A szint RH-F A 

8.1.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:    200 pont 

1 azonosító tárgy:    10 pont 

Azonosító tárgy keresése:   10 pont 

Nyom felvétele:    10 pont 

Nyom követése:    70 pont 

5 tárgy (8 pont egyenként):   40 pont 

Személy meghatározása:   30 pont 

Jelzés a személynél:   30 pont 

 

8.1.2 Nyomkövetés A szinten RH-F A 

  

Idegen nyom 1000 lépés 

Törések 4 törés, ami lehet derék vagy tompaszögű 

Hűlési idő 90 perc. 

 

Nyom kezdete  

A nyom kezdeténél egy darab azonosító tárgy kerül elhelyezésre egy 20m x 20m-es területen belül nem 
látható módon. Ennek a területnek az alapvonala ki van jelölve jobb és bal oldalon. 

A nyomfektető erre a területre a jobb vagy a bal oldalról lép be, elhelyezi a területen belül az azonosító 
tárgyat. Ez jelzi a nyom tényleges kezdetét. 

A nyomfektető rövid ideig itt tartózkodik majd normál lépésben a számára kijelölt irányba halad. 

Nyom  

A nyomnak a lehető legtermészetesebbnek kell lennie, igazodnia kell a rendelkezésre álló nyomterülethez és 
talajváltást kell tartalmaznia. 

A nyomterület állhat erdőből, rétből, mezőből valamint ösvényekből és útkereszteződésekből. 

A nyomfektető normál lépésben fekteti a nyomot, közben nem sértheti meg a talajt, nem csoszoghat, nem 
állhat meg. A nyomfektetőnek pontos nyomtervet kell adnia a teljesítmény bírónak, mely tartalmazza az 
összes szükséges információt, mint például a tárgyak sorrendje és a tájékozódási pontok. 

A nyom rögzítése GPS-el ajánlott. 

A nyomfektető 5 tárgyat helyez el a nyomon. 

A nyomtárgyak nem lehetnek a nyom mellett, a nyomon kell elhelyezni őket. A nyomfektetőnek a 
nyomvázlaton jelölnie kell minden nyomtárgy helyzetét, ehhez a nyomtárgyaknak jelöltnek vagy pontosan 
azonosíthatónak kell lenniük 

A nyom vége  

A nyomfektető a nyom végén ülő vagy fekvő testhelyzetet vesz fel, ezt még a munka megkezdése előtt kell 
megtennie. 

 



8.1.3 Nyomkövetés végrehajtása A szinten  RH-F A 

Általánosságban A 3. fejezetben leírt általános végrehajtási szabályok az érvényesek. 

A kutyavezető az alapvonalon lecsatolja a kutyájáról a pórázt és utasítja az azonosító tárgy megkeresésére. 

A kutyának szisztematikusan kell keresnie, és 3 percen belül meg kell találnia az azonosító tárgyat a területen 
belül, a kutyavezető hang és/vagy kézjelekkel irányíthatja, vezérelheti anélkül, hogy az alapvonalat átlépné. 

Az azonosító tárgy meghatározása után a kutyavezető - amennyiben szükséges - rácsatolja a nyomkövető 
pórázt a kutyára és elindítja a nyomon. 

Ha a kutya nem képes azonosítani a tárgyat, de megtalálja a nyomot, a kutyavezető szüneteltetheti addig a 
keresése, amíg ráhelyezi a pórázt, vagy ha szabadon keresnek, akkor önállóan követheti a kutyát miután 
értesítette a teljesítmény bírót. 

Ha a kutya nem találja meg a nyomot az előírt időn belül (3 perc), a csapat folytathatja a nyom 
beazonosítására tett kísérletét, ami a nyom kidolgozására adott időből kerül levonásra, a kutyavezető nem 
léphet be a területre. 

A teljesítmény bíró megszakíthatja a keresést, ha világossá válik, hogy a kutya megtagadja a munkát vagy 
nem alkalmas a feladat megoldására. 

Keresési idő maximum 20 perc a nyom kidolgozására, a tárgyazonosítást beleértve. 

Értékelés Az értékelés a 3. fejezetben leírtaknak megfelelően történik, mint ahogy: 

- A munka a keresési területen az azonosító tárgy jelzésével 

- A nyom azonosítása és követése; 

- A megtalált nyomtárgyak időrendi sorrendben való ellenőrzése; 

- Önálló jelzés a nyomfektetőnél a nyom végén; 

- Ha a nyomfektető nincs meg, a vizsga nem lehet megfelelő; 

- Ha a jelzést a nyomfektetőnél vagy a tárgynál a kutyavezető indukálja, a jelzés értéke 0 pont. 

- A teljesítmény bíró bármikor megszakíthatja a munkát, ha meg van róla győződve, hogy a kutya nem 
képes azt önállóan folytatni. 

A kutya értékelése 

Ha az időkeretet az azonosító tárgy megtalálására és a nyom azonosítására túllépik, ennek a résznek az 
értéke 0 pont. 

Jelzés értékelése 

Ha a kutyavezető az ugatást jelöli meg a jelzés típusának, a kutya egyértelműen jelez a személynél, de ugatás 
nélkül, a jelzést hiányosnak kell értékelni. 

Ha a kutya nem ugat helyesen a személy irányába vagy röviden elhagyja a személyt, akkor a jelzés legfeljebb 
megfelelőnek értékelhető. 

 

  



8.2 Terület kutatás A szint RH-FL A 

8.2.1  Feladatok 

Maximális pontszám:           200 pont 

Jelzés gyakorlat:            20 pont 

Irányíthatóság:             20 pont 

Keresési intenzitás:            10 pont 

Mozgékonyság:             10 pont 

Függetlenség:             10 pont 

Csapatmunka, helyzetfelismerés, összbenyomás a kutyavezetőről az egész szimatmunka alatt. 10 pont 

Jelzés: 2 személy, maximum 60 pont egyenként:      120 pont 

 

8.2.2 Terület kutatás A szint - helyszín RH-FL A 

Keresési terület 20'000 m² (100 m x 200 m), nyitott és növényzettel fedett. 

Jelölések  A határok és a terület közepe kijelölve. 

Bújó személyek A búvóhelyet úgy kell megválasztani, hogy a kutyának lehetősége legyen vizuális és fizikai 
kontaktot létesíteni a személlyel. 

Személyek  2 személy 

15 perccel az első keresés előtt kell berejteni őket, a keresési területet pedig be kell járni 
néhány emberrel és egy kutyával. 

 

8.2.3 Jelzés gyakorlat (lásd 3.4.5) 

Amikor a következő kutyavezető a pórázon lévő kutyájával alapállásban lejelentkezik és ismerteti a kutyája jelzés-
típusát a bírónak, a bíró utasítására a jelzés gyakorlathoz mennek és megfelelően végrehajtják azt. 

 

8.2.4 Terület kutatás A szint - Kivitelezés 

200 pont 

Általánosságban A 3. fejezetben foglaltak érvényesek. 

A jelzés gyakorlat után a kutyavezető és kutyája a terület kutatás kezdőpontjára mennek, és 
a bíró tájékoztatja a taktikai szituációról.  

Keresési idő  Maximum 15 perc. 

Kivitelezés  A kutyavezető a bíró utasítására küldheti el a kutyáját keresni. 

A kutyavezető utasítására a kutyának alaposan le kell keresnie a területet váltakozó oldalú, 
átküldéses kereséssel.  

A kutyavezető csak a terület középső vonalán mozoghat, kivéve jelzés esetén. Esetleges 
visszafelé keresés a kutya részéről nem számít hibának.  

A kutyavezető részéről lehetséges felületes keresést végezni a startponttól odafelé – 
pontveszteség nélkül - és a végén visszafordulva, ellenkező irányba folytatni a keresést olyan 
gyakori küldéssel, ahogyan akarja.  

Értékelés  A 3. fejezetben foglaltak érvényesek. 

Az első hamis jelzés 40 mínusz pontot jelent. 

Ha 1 személyt nem találnak meg, a vizsga nem lehet sikeres, a maximum elérhető pont 139.  



8.3  Rom kutatás A szint RH-T A 

8.3.1 Gyakorlatok 

 

Maximális pontszám:       200 pont 

Jelzés gyakorlat:      20 pont 

Irányíthatóság:       20 pont 

Keresés intenzitása:      10 pont 

Mozgékonyság:       10 pont 

Önállóság:       10 pont 

Taktika és csapatmunka:     10 pont 

Jelzések: 2 személy, személyenként max. 60 pont: 120 pont 

 

8.3.2 Romkutatási terület A szinten RH-T A 

Keresési terület 

Minimum 800-1000 m2 épület törmelék, ami változatos építőanyagokat tartalmaz egy vagy több 
szinten.  

Tisztán épület keresések nem engedélyezettek, de önálló szobákat tartalmazhat a keresési terület.  

A szinten a romnak tartalmaznia kell sötét szobákat vagy üregeket és mély rejtekhelyeket, ahol a 
személy fedő vagy törmelék alatt van kb. 1 m mélyen.  

A kutyavezető vázlat formájában helyszínleírást kap.  

Személy 2 személy, zártan. 

Zavarás  Parázsló tűz, motor hangok, kalapácsolás, dobolás, hanghordozók, stb.  

Segédek A keresési területet legalább 15 perccel az első kutya munkája előtt át kell járnia több embernek és 
egy teszt kutyának. Közvetlenül a keresés előtt és alatt 2 embernek kell járnia a romot kutya nélkül.  

 

8.3.3 Jelzés gyakorlat romkutatáson (lásd 3.4.5) 

Amikor a kutyavezető alaphelyzetben lejelentkezik a kutyával, közli a bíróval a választott jelzés típusát, majd a bíró 
utasítására a jelzés gyakorlat helyszínére megy és bemutatja azt. 

 

8.3.4 Romkutatás végrehajtása A szinten  

  200 pont 

Általános A 3. fejezet szerinti általános végrehajtási szabályok érvényesek.  

A jelzési gyakorlat után a kutyavezető a keresés kezdőpontjához megy, és a bíró tájékoztatja a 
taktikai szituációról.  

Keresési idő maximum 15 perc. 

Jelzés  A bíró utasításai szerint a jelzés után a munkát lehet folytatni.  

A kutyavezető az aktuális helyéről egyszer küldheti a kutyát, hogy folytassa a keresést (lásd 3.4). 

Kiértékelés A 3. fejezet szerinti értékelési kritériumok érvényesek.  

Az első hamis jelzés 40 pont levonást von maga után. 

Amennyiben a személyt nem találja meg, a vizsga nem tekinthető teljesítettnek, a maximum elérhető 
pontszám ebben az esetben 139 pont.  



8.5 Mantrailing A szint  RH-MT A 

8.5.1 Gyakorlatok  

Maximális pontszám:    200 pont 

Szagnyom felvétele    20 pont 

A szagnyom követése és tartása  80 pont 

A kutyavezető viselkedése   20 pont 

A keresett személy megtalálása és jelzése 60 pont 

Taktika és csapatmunka   20 pont 

 

8.5.2 Vizsgakörülmények  Mantrailing A szint  

Nyom típusa és hossza 2000 lépés / kb. 1000 m 

3 irányváltás, legalább egy talajváltás, 1 kereszteződés, 1 zavaró „idegen” ülő/fekvő személy 
a nyomon (600 és 800 m között) 

Időkiesés  4 óra 

 

8.5.3 Végrehajtás  Mantrailing A szint 

200 pont 

Általános  A 3. fejezetben meghatározott előírások érvényesek. 

Kidolgozási idő: 45 perc 

Értékelés  A 3. fejezetben meghatározott előírások érvényesek. 

A vizsgabíró a munkát bármikor megszakíthatja, ha meg van róla győződve, hogy a kutya 
önként nem tudja folytatni a munkát. 

A vizsga nem lehet sikeres, ha a kutya nem találja meg a keresett személyt. 

  



9 Szimatmunka B szint A ágazat 

9.1 Nyomkövetés B szint RH-F B 

9.1.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:   200pont 

Azonosító tárgy:    10 pont 

Azonosító tárgy keresése:   10 pont 

Nyom felvétele:    10 pont 

Nyom követése:    70 pont 

8 tárgy (5pont egyenként):   40 pont 

Személy meghatározása:   30 pont 

Jelzés a személynél:   30 pont 

 

9.1.2 Nyomkövetés B szinten  RH-F B 

Idegen nyom 2000 lépés 

Törések 8 törés, ami lehet derék-, tompa vagy hegyesszögű  

Tárgyak 8, a nyomfektető szagával jól átitatott használati tárgy, amik nem tűnnek ki színükkel a 
környezetükből 

Hűlési idő 180 perc. 

 

Start  

A nyom kezdeténél egy darab azonosító tárgy kerül elhelyezésre egy 30m x 30m-es területen beül nem 
látható módon. Ennek a területnek az alapvonala ki van jelölve jobb és bal oldalon. 

A nyomfektető erre a területre a jobb vagy a bal oldalról lép be, elhelyezi a területen belül az azonosító 
tárgyat. Ez jelzi a nyom tényleges kezdetét. A nyomfektető rövid ideig itt tartózkodik majd normál lépésben a 
számára kijelölt irányba halad. 

Nyom  

A nyomnak a lehető legtermészetesebbnek kell lennie, igazodnia kell a rendelkezésre álló nyomterülethez és 
talajváltást kell tartalmaznia. A nyomterület állhat erdőből, rétből, mezőből valamint ösvényekből és 
útkereszteződésekből. 

A nyomfektető normál lépésben fekteti a nyomot, közben nem sértheti meg a talajt, nem csoszoghat, nem 
állhat meg. A nyomfektetőnek pontos nyomtervet kell adnia a teljesítmény bírónak, mely tartalmazza az 
összes szükséges információt, mint például a tárgyak sorrendje és a tájékozódási pontok. 

A nyom rögzítése GPS-el megengedett és kívánatos. 

A nyomfektető 8 tárgyat helyez el a nyomon. 

A nyomtárgyak nem lehetnek a nyom mellett, a nyomon kell elhelyezni őket. A nyomfektetőnek a 
nyomvázlaton jelölnie kell minden nyomtárgy helyzetét, ehhez a nyomtárgyaknak jelöltnek vagy pontosan 
azonosíthatónak kell lenniük. 

A nyom vége  

A nyomfektető a nyom végén ülő vagy fekvő testhelyzetet vesz fel, ezt még a munka megkezdése előtt kell 
megtennie. 

 



9.1.3 Nyomkövetés végrehajtása B szinten  

   200 pont 

Általánosságban A 3. fejezetben leírt általános végrehajtási szabályok az érvényesek. 

Keresési idő  maximum 45 perc a nyom kidolgozására, a tárgyazonosítást beleértve;  

   A kutyának maximum 3 perce van a tárgy azonosítására 

Kivitelezés  

A kutyavezető az alapvonalon lecsatolja a kutyájáról a pórázt és utasítja az azonosító tárgy megkeresésére. 

A kutyának szisztematikusan kell keresnie, és 3 percen belül meg kell találnia az azonosító tárgyat a területen 
belül, a kutyavezető hang és/vagy kézjelekkel irányíthatja, vezérelheti anélkül, hogy az alapvonalat átlépné. 

Az azonosító tárgy meghatározása után a kutyavezető – amennyiben szükséges – rácsatolja a nyomkövető 
pórázt a kutyára és elindítja a nyomon. 

Ha a kutya nem képes azonosítani a tárgyat, de megtalálja a nyomot, a kutyavezető szüneteltetheti addig a 
keresést, amíg ráhelyezi a pórázt, vagy ha szabadon keresnek, akkor önállóan követheti a kutyát miután 
értesítette a teljesítmény bírót.  

Ha a kutya nem találja meg a nyomot az előírt időn belül (3 perc), a csapat folytathatja a nyom 
beazonosítására tett kísérletét, ami a nyom kidolgozására adott időből kerül levonásra, a kutyavezető nem 
léphet be a területre. 

A teljesítmény bíró megszakíthatja a keresést, ha világossá válik, hogy a kutya megtagadja a munkát vagy 
nem alkalmas a feladat megoldására. 

Értékelés: Az értékelés a 3. fejezetben leírtaknak megfelelően történik, mint ahogy: 

- A munka a keresési területen az azonosító tárgy jelzésével; 

- A nyom azonosítása és követése; 

- A megtalált nyomtárgyak időrendi sorrendben való ellenőrzése; 

- Önálló jelzés a nyomfektetőnél a nyom végén; 

- Ha a nyomfektető nincs meg, a vizsga nem lehet megfelelő; maximum 139 pont adható; 

- Ha a jelzést a nyomfektetőnél vagy a tárgynál a kutyavezető indukálja, a jelzés értéke 0 pont. 

Ha az időkeretet az azonosító tárgy megtalálására és a nyom azonosítására túllépik, ennek a résznek az 
értéke 0 pont 

 A jelzés értékelése 

Ha a kutyavezető az ugatást jelöli meg a jelzés típusának, a kutya egyértelműen jelez a személynél, de ugatás 
nélkül, a jelzést hiányosnak kell értékelni. 

Ha a kutya nem ugat helyesen a személy irányába vagy röviden elhagyja a személyt, akkor a jelzés legfeljebb 
megfelelőnek értékelhető. 

 

  



9.2 Terület kutatás B szint RH-FL B 

9.2.1 Feladatok 

Maximális pontszám:    200 pont 

Irányíthatóság:      20 pont 

Keresési intenzitás:     20 pont 

Mozgékonyság:     10 pont 

Függetlenség:      10 pont 

Taktika & csapatmunka:    20 pont 

Jelzés: 3 ember, max. 40 pont egyenként:  120 pont 

 

9.2.2 Terület kutatás B szint - helyszín RH-FL B 

Keresési terület  

35'000 - 40'000 m², legalább 50%-os befedettséggel, limitált átláthatósággal, tartalmazhat önálló épületeket. 

Bújó személy  

A kutya vizuálisan és fizikailag is érintkezhet vele, noha a búvóhelynek a növényzethez hasonlónak kell 
lennie, de lehetnek magas búvóhelyek is, mint például vadászles, amik nem láthatóak és hozzáférhetőek a 
kutya számára. A magasjelzők legfeljebb 3 méter magasak lehetnek.  

A magasjelzőnek legalább 20 méterrel a keresési terület szélétől beljebb kell lennie, a szél adta 
körülményeket figyelembe véve.  

Személyek  

3 személy 

Bújó személy  

15 perccel az első keresés előtt kell berejteni őket, a keresési területet pedig be kell járni néhány emberrel és 
egy kutyával.  

 

9.2.3 Terület kutatás B szint - Kivitelezés 

      200 pont 

Általánosságban: A 3. fejezet szerintiek érvényesek. 

Taktikai szituáció: A taktika a kutyavezető belátása szerint történik, amit a keresés kezdetét megelőzően kell a 
bírónak elmondani.  A munka során felmerülő változásokról a bírót folyamatosan informálni kell – de ezalatt a 
keresési idő nem szünetel.  

 

Keresési idő Maximum 30 perc. 

Kivitelezés A bíró utasítására a kutyavezető kutyájával a taktika szerint választott startpontra megy.  

Amikor a kutya magabiztosan elment a kutyavezetőtől keresni, a bíró engedélyt ad a startpontról 
való továbbhaladásra. 

A kutyavezető utasítására a kutyának alaposan le kell keresnie a területet váltakozó oldalú 
kereséssel.  

Amennyiben a kutyavezető taktika-módosításról tájékoztatja a bírót, lehetséges a keresést a talált 
személytől folytatni pontlevonás nélkül.  Egyéb esetben a kutyavezetőnek vissza kell mennie arra a 
pontra, ahol a meghallotta a jelzést.  

A keresés akkor fejeződik be, mikor a kutyavezető lejelentkezik és a bíró általi értékelés elhangzik.  



A kutyavezetőnek be kell számolnia a kutyája jelzésének típusáról és csak a bíró utasítására mehet a 
kutyájához jelzés esetén.  

Értékelés A 3.4-es fejezetben foglaltak érvényesek.   

Az első hamis jelzés 40 mínusz pontot jelent. 

Ha egy személyt nem találnak meg, a vizsga nem lehet sikeres, a maximum elérhető pont 139. 

 

 

9.3 Romkutatás B szint RH-T B 

9.3.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:      200pont 

Irányíthatóság:       20 pont 

Keresés intenzitása:      20 pont 

Mozgékonyság:      10 pont 

Önállóság:       10 pont 

Taktika & Csapatmunka:     20 pont 

Jelzés: 3 személy, mindegyikre max. 40 pont:  120 pont 

 

9.3.2 Romkutatási terület B szinten RH-T B 

Keresési terület  

Minimum 1’200-1’500 m2 épület törmelék, ami változatos építőanyagokat tartalmaz egy vagy több 
szinten.  

Tisztán épület keresések nem engedélyezettek, de önálló szobákat tartalmazhat a keresési terület.  

B szinten a romnak minimum 6 rejtekhelyet kell tartalmaznia, ebből minimum 2 sötét szoba vagy 
üreg, minimum 2 mély rejtekhely, ahol a személy fedő vagy törmelék alatt van kb. 2 m mélyen és 
legalább 2 magas rejtést maximum 2 m magasan. A helyszínnek tartalmaznia kell legalább 2 rejtési 
változatot.   

Magas rejtéseknél a szél adottságait különösen figyelembe kell venni.  

Személy 3 személy, zártan. 

Zavarás  Parázsló tűz, motor hangok, kalapácsolás, dobolás, hanghordozók, stb.  

Segédek A keresési területet legalább 15 perccel az első kutya munkája előtt át kell járnia több embernek és 
egy teszt kutyának. Közvetlenül a keresés előtt és alatt több embernek is járnia kell a romot kutya nélkül.   

 

9.3.3 Romkutatás végrehajtása B szinten RH-T B 

Általános A 3. fejezet szerinti általános végrehajtási szabályok érvényesek.  

Keresési idő maximum 30 perc. 

Jelzés  A bíró utasításai szerint a jelzés után lehet folytatni a munkát.  

A kutyavezető az aktuális helyéről egyszer küldheti a kutyát, hogy folytassa a keresést. 

Értékelés A 3.4 fejezet szerinti értékelési kritériumok érvényesek.  

Az első hamis jelzés 40 pont levonást von maga után.  

Amennyiben a személyt nem találja meg, a vizsga nem tekinthető teljesítettnek, ebben az esetben a 
maximálisan elérhető pontszám 139 pont.  



 

9.5 Mantrailing B szint  RH-MT B 

9.5.1 Gyakorlatok 

Maximális pontszám:    200 pont 

Szagnyom felvétele    20 pont 

A szagnyom követése és tartása  80 pont 

A kutyavezető viselkedése   20 pont 

A keresett személy megtalálása és jelzése 60 pont 

Taktika és csapatmunka   20 pont 

 

9.5.2 Vizsgakörülmények  Mantrailing A szint  

Nyom típusa és hossza 4000 lépés / kb. 2000 m 

   legalább 4 irányváltás, 2 utcakereszteződés, legalább egy talajváltás  

Időkiesés  6 óra 

Kidolgozási idő  60 perc 

 

9.5.3 Végrehajtás  Mantrailing B szint 

  200 pont 

Általános A 3. fejezetben meghatározott előírások érvényesek. 

Értékelés A vizsgabíró a munkát bármikor megszakíthatja, ha meg van róla győződve, hogy a kutya önként nem 
tudja folytatni a munkát. 

  A vizsga nem lehet sikeres, ha a kutya nem találja meg a keresett személyt. 

 

  



10 Függelék – Rajzok az engedelmes munkához 

10.1 Pórázon vezetés / Szabadon követés 

A kifektetést jelző helyek a kan és szuka kutyáknak és a kutyavezetőnek csak példák, a 
szervezés során figyelembe kell venni az adott környezeti feltételeket.  

kb. 40 normál lépés 
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Male 
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bal 20 - 25 normál lépés 

 n
o

rm
ál

 lé
p

és
 

 n
o

rm
ál

 lé
p

és
 



10.2 Csoportkerülés 

 

 

 

Start pozíció 

 

10.3 Fektetés behívással 

 

 

 

 
 

 

Stop 

Csoport indul 

1. állomás 2. állomás 

Start pozíció 

3. állomás 



10.4 Pozíciók változtatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                = Ül pozíció   

= Fekszik pozíció  

= Áll pozíció 

10 lépés 

Asztal 

1 x 1 m 

m = 60 cm 



 

10.5 Cipelés átadással V szinten 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10.6 Cipelés átadással A, B szinten 

 

 

 

10 Lépés 10 Lépés 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 Lépés 10 Lépés 



 

 

 

10.7 Távolságkontroll 

 

A szinten a sorrend lábhoz -ül-behívás -fekszik-behívás-lábhoz rendelés.  

B szinten lábhoz -ül-behívás -fekszik-állítás-behívás-lábhoz rendelés. 

 

 

1. állomás  2. állomás 3. áll. 4. állomás 

 

  
 

  

 

 

 

B: 

1
0

 –
 1

5
 N

o
rm

á
l 
lé

p
és

 

4
0

  
L

é
p

és
 

4
0

 L
ép

és
 



 

 

11 Függelék – Rajzok az akadályokhoz 

Minden építmény le van írva az alábbi függelékben. Általánosságban elmondható, hogy az anyagok saját 
belátás szerint választhatóak, a méretek pedig kötelező érvényűek, amiket be kell tartani. 

 

11.1 Idegen anyagon való áthaladás 

 

 

 

G = Start pont az 

idegen anyagon kívül  

 

 

Stop, ül pozíció felvétele 

 

Start és vége pozíció
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11.2 Palló  

Alátámasztásként egyéb stabilizáló elemek is használhatóak. A támasztékoknak a palló két végén 

kell elhelyezkednie.  
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11.3 Távolról irányíthatóság - asztalozás 
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11.4 Mozgó hordóhíd 
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11.5 Létra 
  

395 cm
 

Fokok 5 x 3 cm: Távolság E = 30 cm  
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11.6 Zsákos kúszó  
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11.7 Swing / Hinta 

Elfogadhatóak hasonló konstrukciók ugyanilyen méretekkel és mozgékonysággal.  
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