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Tulajdonos neve, címe:  
 

 

Kutya neve 

 

 

Ivara:  

 

 

Születési idő: 

 

 

TVK-jele, száma. 

 

Alapkövetelmény I. 1-8. gyakorlatra, írásos értékelés, nincs pontozás. Alapkövetelmény II. 9-10. gyakorlatokra, pontozás és értékelés. 

Gyakorlatok leírása 

 

 

Bírálati észrevételek 

 

1. Kutya viselkedése a küllembírálat alatt./mérések alatt különös 

figyelemmel/ 

Együttműködő, barátkozó, kíváncsi, magabiztos, nyugodt, 

figyelmes, közömbös, nehezen vizsgálható, nyugtalan, 
izgatott, ideges, bizalmatlan, bizonytalan, félénk, támadó, 

kezelhetetlen 

 

2. Kutya viselkedése egy idegen személy megjelenésekor.  Együttműködő, magabiztos, barátkozó, kíváncsi, nyugodt, 

közömbös, bizalmatlan, nyugtalan, izgatott, ideges, 

bizonytalan, félénk, támadó, kezelhetetlen 

 

3. Kutya viselkedése egy rendszertelenül mozgó4-5 fős embercsoportban. A 

kutya a felvezetőjével nyugodt tempóban sétál a csoportban. 

Együttműködő, magabiztos, figyelmes, nyugodt, barátkozó, 

kíváncsi, közömbös, élénk, lomha, bizalmatlan, nyugtalan, 
izgatott, ideges, bizonytalan, félénk, támadó, kezelhetetlen 

 

4. A rendszertelenül mozgó 4-5 fős embercsoport közepén a kutya tetszés 

szerinti testhelyzetben tartózkodik, majd a csoport bezár körülötte. 

 
 

Együttműködő, magabiztos, barátkozó, kíváncsi, figyelmes, 
közömbös, bizalmatlan, bizonytalan, nyugtalan, izgatott, 

ideges, a csoportból kihátrál, félénk, támadó, kezelhetetlen 

 

5. Pórázon vezetés közben hanghatás. Lehet ostor, pisztoly, (6 mm kaliberű) 

vagy 2 db 25-35 cm széles és 40-50 cm hosszú deszkalap összeütése kétszer, 

20-25 m-re a kutyától. 
 

Együttműködő, magabiztos, érdeklődő, kíváncsi, figyelmes, 
élénk, közömbös, lomha, érzékeny, izgatott, nyugtalan, 

ideges, bizonytalan, félénk, támadó, kezelhetetlen  

 

6. Váratlan helyzet iránt mutatott reakció, plusz hanghatás: Zörgő doboz 

eldobása a kutyától kb. 1 m-re kb. 1 m magasból. 

 

Érdeklődő, kíváncsi, figyelmes, megszaglássza a dobozt, 

közömbös, nem érdekli, érzékeny, izgatott, nyugtalan, 

ideges, bizonytalan, félénk, támadó, kezelhetetlen   

 

7. Váratlan helyzet iránt mutatott reakció: Esernyő kinyitása a kutya felé az 

ég irányába, 45o-os szögben. A kutya az esernyőt kinyitó személytől 3-4 

lépésre tartózkodjék, tetszés szerinti testhelyzetben. A kutya kerülje meg az 
esernyőt. 

Együttműködő, figyelmes, érdeklődő, kíváncsi, magabiztos, 

közömbös, nem érdekli, élénk, lomha, ideges, érzékeny, 

nyugtalan, kezdeti bizonytalanság után érdeklődő, 
bizonytalan, félénk, támadó, kezelhetetlen. 

 

8. Váratlan helyzet iránt mutatott reakció: Lebegő zászlók között áthaladás, 
oda vissza.  

 

Együttműködő, jól vezethető, irányítható, érdeklődő, 
figyelmes, magabiztos, élénk, lomha, nehezen vezethető, 

figyelmetlen, bizonytalan, ideges, izgatott, félénk, támadó, 

kezelhetetlen 

 

9. Bátorságpróba: 40 pont/ 

Ösztönös adottság, magabiztosság, vizsgálata. /Csoportos őrző-védő munka, 

3-4 kuvasz részvételével/ 
 

Bátor, magabiztos, élénk, tetterős, kitartó, energikus, 

figyelmes, együttműködő, kíváncsi, nem érti a feladatot, 
tanácstalan, inkább játszana, közömbös, érdektelen, lehetne 

magabiztosabb, bizonytalan, meghátrál, nyugtalan, ideges, 

izgatott, félénk, kezelhetetlen. 

Pontszám: 

10. Bátorságpróba: 60 pont  

Ösztönös adottság, magabiztosság vizsgálata /Egyéni őrző-védő munka a 
felvezető mellett. /A bátorságpróba után közömbösítés, megnyugvási készség 

vizsgálata. A felvezető mellett a kutya tetszés szerinti testhelyzetben 
tartózkodik. A felvezető a bíróval kezet fog. A kutya nem támadhat, 

közömbös viselkedést kell, hogy mutasson a bíróval, a segéddel szemben! 

Bátor, magabiztos, élénk, tetterős, figyelmes, kitartó 

energikus, kíváncsi, nem érti a feladatot, inkább játszana, 
közömbös, érdektelen, lehetne magabiztosabb, bizonytalan, 

meghátrál, nyugtalan, ideges, félénk, kezelhetetlen. 
Közömbösítés: Gyorsan vált, hamar megnyugszik, 

nyugodt, nehezen nyugszik meg, támadó, kezelhetetlen 

Pontszám: 

Alapkövetelmény II. Pontszám:                                                              ÉRTÉKELÉS: 

 

KÍVÁLÓAN MEGFELELT                                             MEGFELELT                             NEM FELELT MEG   

 

VISSZARENDELVE: 1.   2.   3.                                                                         Bíró aláírása: 
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