NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT
/IPO-R/
Érvényes 2000, január 1-től.

A vizsga felépítése
Vizsgafokozatok
A Nemzetközi Mentőkutya-Vizsgaszabályzat (IPO-R) a következő osztályokat foglalja magában:
Mentőkutya-alkalmassági vizsga

RH-E

(MK-A)

Mentőkutya-nyomkövető vizsga A
Mentőkutya-nyomkövető vizsga B

RH-F A
RH-F B

(MK-NY A)
(MK-NY B)

Mentőkutya-területkereső vizsga A
Mentőkutya-területkereső vizsga B

RH-FL A
RH-FL B

(MK-T A)
(MK-T B)

Mentőkutya-romkereső vizsga A
Mentőkutya-romkereső vizsga B

RH-T A
RH-T B

(MK-R A)
(MK-R B)

Mentőkutya-lavinavizsga A
Mentőkutya-lavinavizsga B
Mentőkutya-lavinavizsga C

RH-L A
RH-L B
RH-L C

(MK-L A)
(MK-L B)
(MK-L C)

Mentőkutya-vízivizsga A
Mentőkutya-vízivizsga B
Mentőkutya-vízivizsga C

RH-W A
RH-W B
RH-W C

(MK-V A)
(MK-V B)
(MK-V C)

RH-E
RH-F A

RH-FL A

RH-T A

RH-L A

RH-W A

RH-F B

RH-FL B

RH-T B

RH-L B

RH-W B

RH-L C

RH-W C

Minden kutyavezetőnek lehetősége van arra, hogy a mentőkutya alkalmassági vizsgával (RH-E) vagy egy
A szintű vizsgával kezdjen.
Egy az A kategóriában letett vizsga feljogosít ugyanabban a kategóriában következő magasabb fokozatú
vizsgán való részvételre.

Általános rendelkezések
Általános
A mentőkutya-vizsgáknak az egyes kutyákat felhasználási céljaik szerint kell minősíteniük.
A letett vizsga bizonyítéka a mentőkutya sikeres kiképzésének a mindenkori munkaosztályban. Ez az
alapja az illetékes bevetési szervezeteknél való bevethetőségnek.
Az alkalmazhatóságot kizárólag a mindenkori alkalmazó szervezet állapítja meg és ismeri el. Emellett
további feltételeket is szabhatnak pl. a kutyavezető kiegészítő ismeretei, rádiós és hegymászó
tanfolyamok, korhatár a kutya és a kutyavezető számára, kondíció vizsgálat, a felszereléssel kapcsolatos
előírások, elsősegély-tanfolyam, ismétlővizsgák stb.
Mentőkutya-vizsgákat egész évben lehet tartani. Ha az ember és az állat biztonsága nem biztosított,
mellőzni kell a vizsga megrendezését.
A mentőkutya-vizsgákat a kutyák nagyságra, fajtára vagy származási bizonyítványra való tekintet nélkül
megkezdhetik.
Egy kutyavezető ugyanazon a napon csak egy vizsga-rendezvényen vehet részt.
A mindenkori osztály A fokozatában letett vizsga után a kutya 26 nap elteltével a kutya korának
figyelembevétele mellett vezethető fel a következő magasabb vizsgafokozatra. Értelemszerűen ugyanez
érvényes a B és C fokozatokra is. Egy kutyavezető több kutyát is felvezethet. Egy kutyát azonban nem
vezethet fel több kutyavezető.
Rövid hangjeleket (HJ) lehet használni. A HJ-hez kapcsolódva a kutya neve megengedett és egy HJ-ként
érvényes.
Tüzelő szukák minden vizsgán résztvehetnek, azonban a többi résztvevőtől elkülönítve kell tartani őket és
a rendezvény végén, utolsóként vizsgázhatnak.
Le nem tett vizsga esetén ezt a kutyát 6 nap után lehet ismét ezen osztály egy vizsgájára felvezetni.
Beteg és fertőzésgyanús kutyákat a vizsgáról ki kell zárni, és nem szabad a vizsgaterületre hozni.
A VB (vizsgabíró) jogosult arra, hogy megszakítsa a munkát, ha a kv nyilvánvalóan nem tartja kézben a
kutyát, a kutya felkészítése nyilvánvalóan hiányos, vagy ha egyértelműen felismerhető, hogy a kutya a
hiányzó munkakészség miatt a mindenkori osztályban megkövetelt munkát nem tudja elvégezni.
Rendezvényjogosultság
A rendezvényjogosultságot a mindenkori nemzeti mentőkutyás szervezet (NRO) adja. A vizsgaeredményt
valamennyi NRO kölcsönösen elismeri. Egy vizsgarendezvényre akkor kerülhet sor, ha azon legalább 4 kv
indul.
Vizsgaszervezés
A vizsga szervezési részéért a vizsgavezető (vv) felel. Ő intéz és ellenőriz minden, a vizsga előkészítése és
megrendezése céljából szükséges munkát.

Felelősség
A kv felelős az egész vizsga alatt esetlegesen bekövetkező balesetekért. A kutya tulajdonosa felelős a
kutya által okozott személyi és anyagi károkért. Ezért ezek ellen biztosítással kell rendelkeznie. A
teljesítménybírótól ill. a vizsgavezetőjétől kapott utasításokat a kv önként fogadja el ill. saját felelősségére
hajtja azokat végre.
A vizsga kezdete előtt az illetékes teljesítménybírónak (tb) ill. vizsgavezetőnek (VV) kérésére át kell adni
a hatóságilag elrendelt oltások igazolását (oltási bizonyítványt).
Korhatár
A vizsga napján a kutyának a megkövetelt minimális korhatárt betöltöttnek kell lennie.
RH-E vizsga
14 hónap
A vizsga
18 hónap
B vizsga
19 hónap
C vizsga
20 hónap
Wesen-vizsgálat
A vizsgabíró (VB) a vizsga kezdete előtt és az egész vizsga alatt figyeli a kutya wesen-jét. Nyilvánvaló
wesen-hiányosságok esetén a VB köteles a kutyát a vizsgáról kiutasítani, és ezt a teljesítményfüzetbe
bevezetni.
A wesen-vizsga a következőket foglalja magában:
a) a kutya magabiztossága és elfogulatlansága idegen személyekkel szemben
b) a kutya magabiztossága és elfogulatlansága zavaró hatás alatt
c) terhelhetőség nehezebb feltételek között is, mint pl.: hosszabb ideig tartó munka, egyidejűleg
több kutya bevetésben, nagy hőség vagy hideg, por és füstfejlődés, erős szag-terhelések, stb.
d) más wesen-hiányok megállapítása:
lövés félelem, ideggyengeség és az ezzel összefüggő agresszió, túlzott keménység, félénkség
és hasonlók.
A vizsgán résztvevők kötelességei:
A kv köteles a vizsgán való részvételét idejében jelezni. Ha a kv nem tud pontosan megjelenni, ezt
késedelem nélkül közölnie kell a vv-vel. Minden, a vizsgán induló kv-nek a mindenkori vizsgaosztálynál
megfelelő felszereléssel és ruházattal kell megjelennie. A kv-nek teljesítenie kell a vb és a vv utasításait.
Minden kv-nek minden ágat be kell fejeznie akkor is, ha egy ágban nem érte el a minimális pontszámot. A
vizsga akkor fejeződik be, amikor kihirdetik a vizsga eredményét, és átadják a teljesítményfüzetet. A
vizsga idő előtti megszakítását indoklással együtt be kell vezetni a teljesítményfüzetbe.
Teljesítményfüzet
A nemzeti mentőkutyás szervezet által kiállított teljesítményfüzet a vizsga minden résztvevője számára
kötelező, és a törzskönyvre is fel kell vezetni, ill. törzskönyv nélküli kutyáknál ezeket a nemzeti
mentőkutyás szervezetnek (NRO) kell regisztrálnia. A füzetet a vizsga kezdete előtt át kell adni a vv-nek.
A vizsgaeredményt a vv-nek kell bevezetnie, a vb-nak kell azt ellenőriznie és aláírnia.
Értékelés
A nyújtott teljesítmények értékelése osztályzatokkal és pontokkal történik. Az osztályzatnak és az ehhez
tartozó pontszámnak pontosan meg kell felelnie a mutatott gyakorlattal. Pontegyenlőség esetén a
rangsorban a következők értékelése érvényes:
1.szimatmunka; 2. fegyelmező gyak.; 3. ügyességi gyak.

Ponttáblázat:
Pontszám
2 Pont
3 Pont
5 Pont
7 Pont
8 Pont
10 Pont
15 Pont
20 Pont
25 Pont
30 Pont
35 Pont
40 Pont
50 Pont
60 Pont
70 Pont
80 Pont
90 Pont
100 Pont
120 Pont
200 Pont
300 Pont
%-ban kif.

Kitűnő
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
10,0
15,0-14,5
20,0-19,5
25,0-24,0
30,0-29,0
25,0-34,0
40,0-38,5
50,0-48,0
60,0-58,0
70,0-67,5
80,0-77,0
90,0-86,5
100-96,0
120-114,5
200-191
300-286
Több mint 95%

Nagyon jó
2,0
3,0
4,5
6,5
7,5
9,5-9,0
14,0-13,5
19,0-18,0
23,5-22,5
28,5-27,0
33,5-31,5
38,0-36,0
47,5-45,0
57,5-54,0
67,0-63,0
76,5-72,0
86,0-82,0
95,5-90,0
114-108
190-180
285-270
95-90%

Jó
2,0
2,5
4,0
6,0
7,0-6,5
8,5-8,0
13,0-12,0
17,5-16,0
22,0-20,0
26,5-24,0
31,0-28,0
35,5-32,0
44,5-40,0
53,5-48,0
62,5-56,0
71,5-64,0
80,5-72,0
89,5-80,0
107,5-96,0
179-160
269-240
89-80%

Kielégítő
1,5
2,5-2,0
3,5
5,5-5,0
6,0
7,5-7,0
11,5-10,5
15,5-14,0
19,5-17,5
23,5-21,0
27,5-24,5
31,5-28,0
39,5-35,0
47,5-42,0
55,5-49,0
63,5-56,0
71,5-63,0
79,5-70,0
95,5-84,0
159-140
239-210
79-70%

Hiányos
1,0
1,5
3,0-2,0
4,5-2,5
5,5-3,0
6,5-4,0
10,0-5,5
13,5-7,5
17,0-9,0
20,5-11,0
24,0-13,0
27,5-14,5
34,5-18,0
41,5-21,5
48,5-25,0
55,0-21,5
62,5-32,0
69,5-36,0
83,5-42,5
139-70
209-110
69-36%

Elégtelen
0,5-0
1,0-0
1,5-0
2,0-0
2,5-0
3,5-0
5,0-0
7,0-0
8,5-0
10,5-0
12,5-0
14,0-0
17,5-0
21,0-0
24,5-0
21,0-0
31,5-0
35,5-0
42,0-0
69,0-0
109,0-0
35-0%

A teljes értékelésnél csak egész pontokat lehet kiadni. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes gyakorlatoknál
nem lehet félpontokkal értékelni. Ha egy ág végeredményében nem adódna egész pontszám, akkor ezt,
mindig az ág összbenyomása alapján, fel- vagy lefelé kell kerekíteni.
Kiértékelés
Egy vizsga akkor számít „megfeleltnek”, ha a kutya minden egyes ágban a lehetséges pontok legalább
70%-át elérte.
Értékelési listák és űrlapok
A vizsgaeredmények átadásával ill. dokumentálásával kapcsolatban a nemzeti rendelkezések érvényesek.
Vizsgabíró
Csak az NRO által képesített és engedélyezett vb-ók vizsgáztathatnak. Egy vb naponta max. 36 fázist
(egységet) bírálhat. Az IRO Bírói Szabályzatának minden rendelkezést érvényes.
A naponta bírálandó fázisok értékei:
RH-E
Fegyelmező gyak.
minden oszt.
Ügyességi gyak.
minden oszt.
RH-F
szimatmunka
RH-FL
szimatmunka
RH-T
szimatmunka
RH-L
szimatmunka
RH-W A
vízimunka

2 egység
1 egység
1 egység
1 egység
1 egység
1 egység
1 egység
1 egység

RH-W B
RH-W C
A PR döntése végleges.

vízimunka
vízimunka

Mentőkutya-alkalmassági vizsga
Részei:

Szimatmunka
Fegyelmező gyak. az
ügyességi gyakorlattal
Legmagasabb pont

2 egység
4 egység

RH-E
100 pont
100 pont
200 pont

A rész - Szimatmunka
Elérhető összpont:
Nyomtartás:
Tárgyak: 3x10 pont

100 pont
70 pont
30 pont

Kidolgozási idő: 15 perc
Saját nyom kb. 600 lépés, 30 perces nyom, a terephez igazított 2 törés, 3 db cipő nagyságú
használatitárgy, 10 m-es póráz vagy szabad nyomkövetés, jelzett nyomkezdet.
Általános rendelkezések:
Csak a kutyavezető által jól elhasznált használati tárgyakat lehet használni, amelyek nem haladják meg a
megadott nagyságot és színben nem ütnek el lényegesen a tereptől. Az első tárgyat az 1. száron, a
másodikat a2. száron, a harmadikat a nyom végén kell elhelyezni. Egy tárgy lerakásánál lehetőleg ne
változtassák meg a nyomot (szagát, irányát). A kutyavezető (=nyomfektető) nem csoszoghat és nem állhat
meg. A tárgyakat nem a nyom mellé, hanem a nyomra kell helyezni.
A Vizsgabíró a munkát leállíthatja, ha a kutyavezető a nyomot több, mint 10 m-rel elhagyja. Nehéz
terepen a bíró engedélyezhet nagyobb távolságot. A munkát minden esetben le kell állítani, ha a
vizsgabírónak az a benyomása, hogy a kutya a nyomot saját erejéből már nem képes felvenni.
Hangjelzés(HJ):
„Keresd”. A HJ a nyom kezdetés és mindegyik tárgy után megengedett. Alkalmi dicséret és alkalmi
„Keresd” hangjel is megengedett, kivétel a szögeknél és a tárgyaknál.
Kivitelezési rendelkezések:
Felszólításra a kutyavezető (kv) kutyájával jelentkezik a vizsgabírónál (vb). A nyomkövető munka előtt,
az indítás során és az egész munka alatt mindenféle kényszert mellőzni kell. A kv követi kutyáját és
szabad keresés esetén is 10 m távolságot tart. Mihelyt a kutya megtalált egy tárgyar, azt a kv befolyásolása
nélkül azonnal fel kell vennie, vagy meggyőzően jelezni kell. A felvételkor állva maradhat, leülhet, vagy a
kv-höz is jöhet. Hibás, ha a tárggyal továbbmegy, vagy azt fekve veszi fel. A jelzés fekve, ülve vagy állva
történhet (váltakozva is). Ha a kutya jelezte a tárgyat a kv kutyájához megy. A tárgyat magasra emelve
megmutatja, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a kv kutyájával folytatja a munkát. A nyomkövető
munka befejezése után a megtalált tárgyakat át kell adni a vb-nak.
A gyakorlat a kv lejelentkezésével és a vb értékelésének az ismertetésével fejeződik be.

B rész - Fegyelmező és ügyességi gyakorlat

Elérhető összpont:
1. gyak.:
2. gyak.:
3. gyak.:
4. gyak.:
5. gyak.:
6. gyak.:
7. gyak.:
8. gyak.:
9. gyak.:

Pórázonvezetés
Szabadonkövetés
Kellemetlen anyag
Szabadon engedés behívással
Áthaladás embercsoporton
3 különböző akadály leküzdése
Áthaladás egy merev fahídon
A kutya vitele és átadása
Fektetés zavarással

100 pont
10 pont
15 pont
10 pont
10 pont
10 pont
15 pont
10 pont
10 pont
10 pont

Általános rendelkezések:
Az egész fegyelmi munkát a vb vagy egy általa megbízott személy vezényli. A kutyának gyorsan és
örömmel kell végeznie a feladatot. A kutya közel és pontosan a kv bal oldalán ül úgy, hogy a kutya
lapockája a kv térdénél legyen.
Kivitelezési rendelkezések:
1. Pórázonvezetés
10 pont
HJ: „Lábhoz”.
HJ minden indulásnál engedélyezett. A kv pórázra vett kutyájával a vb-hoz megy, kutyáját leülteti és
bemutatkozik. A pórázt bal kezében lazán tartja. Alapállásból a kutya „Lábhoz” hangjelre figyelmesen,
örömmel és frissen követi a kv-t, lapockájával mindig térdmagasságban maradva, a kv bal oldalán.
Megállásnál a kutyának önállóan, gyorsan és egyenesen kell leülnie. A kutya előreszaladása,
visszamaradása, oldalirányú kitérése, valamint a fordulásoknál a kv habozó követése hibás. Ezután egy
balra-, egy jobbra- és egy teljes fordulat következik. A megállást kétszer kell mutatni. Az utolsó
megállásnál a pórázt le kell venni.
2. Szabadonkövetés
15 pont
HJ: „Lábhoz”.
Hj minden elindulásnál megengedett. Alapállásból a kutyának „Lábhoz” hj-re vezetőjét figyelmesen,
örömmel és pontosan követnie kell, lapockájával mindig térdmagasságban maradva, vezetője bel oldalán.
Megállásnál önállóan, gyorsan és egyenesen kell leülnie. A kutya előreszaladása, visszamaradása,
oldalirányú kitérése, valamint a fordulásoknál a kv habozó követése hibás. Ezután egy bal-, jobb- és teljes
fordulat következik. A megállást egyszer kell mutatni. A szabadon követés során történik a
figyelemelterelés 2 lövés (kaliber: 6-9 mm) leadása
motorzaj segítségével. A kutyának
lövésközömbösnek kell lennie. Ha a kutya fél a lövéstől vagy a zajtól, ki kell zárni a vizsgáról. Ha a kutya
a lövésre támadólag reagál, ez feltételesen hibás, addig amíg a kutyát vezetője kézben tudja tartani. Teljes
pontszámot csak környezeti zaj- és lövésközömbös kutya kaphat. Agresszív és félős kutyák a vizsgáról
kizárandók.
3. Kellemetlen anyag
10 pont
Akadály: egy kb. 3x3 m-es területen kövek fölé helyezett bádoglemezek, szerkezeti acélrácsok, fólia,
törmelék vagy hasonló anyagok.
HJ: „Lábhoz”.
A kv kutyájával az akadály előtt alapállásban helyezkedik el. A „Lábhoz” hangjellel a kv az akadályra lép
és az őt szabadon követő kutyájával egyszer átmegy majd vissza az akadályon úgy, hogy visszamenésnél
egyszer meg kell állniuk. A terület elhagyása után a kv kutyájával alapállásban helyezkedik el.

4. Szabadonengedés behívással
10 pont
HJ: tetszőleges.
A vb utasítására a kv alapállásból szabadon engedi kutyáját. A kv nem változatja meg helyét. Amikor a
kutya legalább 10 m távolságban van, a kv a vb utasítására tetszőleges hangjellel magához hívja kutyáját.
A kutyának azonnal és örömmel kell a kv-höz jönnie.
5. Áthaladás egy csoporton
10 pont
HJ: „Lábhoz”.
A vb utasítására a kv az őt szabadon követő kutyájával áthalad egy mozgó csoporton, ami legalább 4
személyből áll. A kv-nek a csoportban legalább egyszer meg kell állnia.
6. Akadályok
15 pont
HJ: „Lábhoz”, „Hopp”.
A kutyát a „Lábhoz” hangjellel egymás után három természetes akadályhoz kell vezetni. Megfelelő
akadályok pl. egy bokor, egy hordó és egy oszlop, melyek legalább 0,4 m és legfeljebb 0,8 m magasak.
„Hopp” hangjellel a kutyának az akadályok érintésével vagy érintése nélkül át kell ugrania az
akadályokat. A kv oldalt kíséri a kutyát.
7. Áthaladás egy merev fahídon
10 pont
HJ: „Lábhoz”.
A kutyát egy merev, feljáróval ellátott fahídhoz vezetik. A hídnak kb. 4,5 m hosszúnak és kb. 0,4 m
magasnak, max. 0,4 m szélesnek kell lennie. „Lábhoz” hangjellel a kutyának nyugodtan és magabiztosan a
feljáróra kell mennie, és át kell mennie azon. A kv normál lépésben oldalt kíséri kutyáját.
8. A kutya vitele és átadása
10 pont
HJ: tetszőleges.
A kutyát a földről vagy egy magasabb helyről (pl. asztal) a kv-nek vagy egy másik személynek fel kell
emelnie, kb. 10 m-t vinnie és a kv-nek vagy egy második személynek át kell adnia. A második személy
szintén kb. 10 m-t viszi a kutyát, aztán leteszi a földre. A vb utasítására a kv magához hívja kutyáját,
alapállásban helyezkednek el és felteszi a pórázt rá. A kutya sem vezetőjével, sem a segítő személyekkel
szemben nem mutathat agressziót.
9. Fektetés zavarással
10 pont
HJ: „Fekszik”. „Ülj”.
A kv egy másik kutya munkájának kezdetekor kutyáját „Fekszik” hangjellel egy, a vb által kijelölt helyen
lefekteti mégpedig anélkül, hogy a pórázt vagy bármilyen tárgyat nála hagyna. Most a kv legalább 30
lépésnyire eltávolodik a kutyától, és a kutya felé fordulva megáll. Vezetője befolyásolása nélkül a
kutyának nyugodtan kell feküdnie, amíg a másik kutya bemutatja az 1-7 gyakorlatokat. A másik kutya 4.
gyakorlata alatt a kv is beáll a csoportba. A 4. gyakorlat után a kv önállóan ismét visszamegy eredeti
helyére. A vb utasítására a kv kutyájához megy, és annak jobb oldalán helyezkedik el. A vb újabb
utasítására a kv „Ülj” hangjelet ad, mire a kutyának gyorsan és egyenesen fel kell ülnie.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Fegyelmező gyakorlat

Mentőkutya- nyomkövető vizsgánál
területkereső vizsgánál
romkereső vizsgánál

RH-F
RH-FL
RH-T

A és B
A és B
A és B

B rész - Fegyelmező gyakorlat
Legmagasabb pontszám:
1. gyak.:
2. gyak.:
3. gyak.:
4. gyak.:
5. gyak.:
6. gyak.:
7. gyak.:
8. gyak.:

Szabadonkövetés
Ültetés
Fektetés behívással
Állítás behívással
Apportírozás sík talajon
Apportírozás ferde falon
Előreküldés fektetéssel
Fektetés zavarással

50 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont

Általános rendelkezések:
A vb szabadon döntet, hogy a fegyelmező gyakorlatot csoportban (max 3 kutya) bírálja-e le. A kutyának a
gyakorlatokat örömmel és gyorsan kell teljesítenie. Alapálláskor a kutya szorosan és pontosan a kv bal
oldalán ül úgy, hogy a kutya lapockája a kv térdénél legyen. A vb utasítást ad egy gyakorlat
megkezdésére. A továbbiakat, pl. a fordulásokat, a megállásokat, a járásmód-váltásokat stb. a vb utasítása
nélkül kell végrehajtania. A kv azonban útmutatást kaphat a vb-től. Az alapállást a kutya direkt módon
vagy vezetőjét közvetlenül megkerülve is felveheti.
Kivitelezési rendelkezések:
1. Szabadon követés
10 pont
HJ: „Lábhoz”.
A HJ elindulásnál és járásmód-váltásnál megengedett. Alapállásból a kutyának „Lábhoz” hangjelre
figyelmesen, örömmel és pontosan követnie kell a kv-t, lapockájával mindig térdnél maradva, a kv bal
oldalán. Megállásnál önállóan, gyorsan és egyenesen kell leülnie. A kutya előreszaladása, visszamaradása,
oldalirányú kitérése, valamint fordulásoknál a kv habozó követése hibás. A gyakorlat végén a kv a vb
utasítására áthalad egy csoporton és legalább egyszer megáll. A csoportnak össze-vissza kell mozognia.
Normál lépésben legalább egy balra-, egy jobbra- és egy teljes fordulást kell mutatni. A futólépésből lassú
lépésbe való járásmód-váltásnak normális lépés nélkül kell történnie. Normális lépésből kétszer kell
megállni. A szabadon követés alatt történik a figyelemelterelés 2 lövés leadása (kaliber: 6-9) motorzaj
segítségével. A kutyának lövésközömbösnek kell lennie. Ha a kutya fél a lövéstől vagy a zajtól, ki kell
zárni a vizsgáról. Ha a kutya a lövésre támadólag reagál, ez feltételesen hibás, addig amíg a kutyát
vezetője kézben tudja tartani. Teljes pontszámot csak környezeti zaj- és lövésközömbös kutya kaphat.
Agresszív és félős kutyák a vizsgáról kizárandók.
2. Ültetés
5 pont
HJ: „Lábhoz”, „Ülj”.
A kv alapállásból az őt szabadon követő kutyájával egyenesen megy. 10-15 lépés után a kutyának „Ülj”
hj-re vagy egy kézjelre (KJ) gyorsan le kell ülnie, anélkül, hogy a kv járásmódját megszakítaná vagy
hátranézne. További 30 lépés után a kv megáll és azonnal kutyája felé fordul. A vb utasítására a kv
visszamegy kutyájához, és alapállást vesz fel.
3. Fektetés behívással
HJ: „Lábhoz”, „Fekszik”, „Ide”, „Lábhoz”.

5 pont

A kv alapállásból az őt szabadon követő kutyájával egyenesen megy. 10-15 lépés után a kutyának
„Fekszik” hj-re vagy egy kj-re azonnal le kell feküdnie, anélkül, hogy a kv megszakítaná a járásmódját
vagy hátranézne. További 30, egyenes irányba tett lépés után a kv megáll és a nyugodtan fekvő kutyája
felé fordul. A vb utasítására a kv „Ide” hj-lel vagy egy kj-lel magához hívja kutyáját. A kutyának örömmel
és gyorsan vezetőjéhez kell mennie és közvetlenül előtte kell leülnie. HJ-re vagy kj-re a kutyának
alapállást kell felvennie.
4. Állítás behívással
5 pont
HJ: „Lábhoz”, „Állj”, „Ide”, „Lábhoz”.
A kv alapállásból az őt szabadon követő kutyájával egyenesen megy. 10-15 lépés után a kutyának „Állj”
hj-re vagy egy kj-re azonnal meg kell állnia, anélkül, hogy a kv megszakítaná a járásmódját vagy
hátranézne. További 30, egyenes irányba tett lépés után a kv megáll és nyugodtan álló kutyája felé fordul.
A vb utasítására a kv „Ide” hj-lel vagy egy kj-lel magához hívja kutyáját. A kutyának örömmel és gyorsan
vezetőjéhez kell mennie és közvetlenül előtte kell leülnie. HJ-re vagy kj-re a kutyának alapállást kell
felvennie.
5. Apportírozás sík talajon
5 pont
HJ: „Hozd”, „Ereszd”, „Lábhoz”.
A kutyavezető egy nála lévő használati tárgyat alapállásból kb. 10 lépésnyire eldob. „Hozd” hangjelet
csak akkor lehet adni, ha a tárgy már megállt. A vezetője mellett szabadon ülő kutyának egyszeri „Hozd”
hangjelre vagy a kj-re gyorsan a tárgyhoz kell futnia, azt azonnal fel kell vennie, és ugyanolyan gyorsan
vissza kell azt vezetőjéhez vinnie. A kutyának közvetlenül a kv elé kell ülnie és a tárgyat addig kell a
szájában tartania, amíg azt a kv rövid szünet után „Ereszd” hj-lel le nem veszi. HJ-re vagy kj-re a kutya
alapállásban helyezkedik el. A kv az egész gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
6. Apportírozás ferde falon keresztül (150 cm/90fokos szög)
5 pont
HJ: „Hopp”, „Hozd”, „Ereszd”, „Lábhoz”.
A kv az akadálytól megfelelő távolságra alapállást vesz fel, míg kutyája szavadon ül. Azután a kv a
használati tárgat átdobja a ferde falon. „Hopp” hangjelre vagy egy kj-re a kutyának át kell kelnie az
akadályon, a tárgyat azonnal fel kell vennie és az akadályon keresztül azonnal vissza kell vinnie. A
kutyának közvetlenül a kv elé kell ülnie és a tárgyat addig kell a szájában tartania, amíg azt a kv rövid
szünet után „Ereszd” hj-lel le nem viszi. Hj-re vagy kj-re a kutya alapállásban helyezkedik el. A kv az
egész gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
7. Előreküldés fektetéssel
5 pont
HJ: „Előre”, „Fekszik”, „Ülj”.
Alapállásból a vb utasítására a kv az őt szabadon követő kutyájával a számára kijelölt irányba egyenesen
megy. 10-15 lépés után a kv „Előre” hj-t ad miközben ő megáll. Emellett egyidejű, egyszeri karemelés
megengedett. A kutyának gyorsan a mutatott irányban kb. 40 lépésnyire el kell távolodnia. „Fekszik” hj-re
a kutyának azonnal le kell feküdnie. A vb utasítására a kv elmegy a kutyájáért, miközben annak jobb
oldalára megy és „Ülj” hj-re vagy kj-re a kutya alapállást vesz fel.
8. Fektetés zavarással
10 pont
HJ: „Fekszik”, „Ülj”.
A kv kutyáját egy vagy több más kutya munkájának megkezdésekor „Fekszik” hj-lel vagy kj-lel egy, a vb
által kijelölt helyre fekteti, mégpedig anélkül, hogy bármilyen tárgyat nála hagyna. Most a kv legalább 40
lépésnyire eltávolodik a kutyától és a kutya felé fordulva megáll. A kutyának a kv ráhatása nélkül
nyugodtan kell feküdnie, míg a másik kutya bemutatja az 1-7 gyakorlatokat. A másik kutya 2. gyakorlata
alatt a kv a csoportba beáll. A 2. gyakorlat után a kv ismét önállóan visszamegy eredeti helyére. A vb
utasítására a kv a kutyájához megy és annak jobb oldalán helyezkedik el. A vb ismételt utasítására a kv
„Ülj” hj-ére a kutyának gyorsan és egyenesen fel kell ülnie.

Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Fegyelmező gyakorlat
Mentőkutya- lavina vizsgánál
vízimentő vizsgánál

RH-L
RH-W

A, B és C
A, B és C

B rész - Fegyelmező gyakorlat
Legmagasabb pontszám
1. gyak.:
Szabadon követés
2. gyak.:
Ültetés
3. gyak.:
Fektetés behívással
4. gyak.:
Állítás behívással
5. gxak.:
Apportírozás sík talajon
6. gyak.:
Előreküldés fektetéssel
7. gyak.:
Fektetés zavarással

50 pont
15 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont

Általános rendelkezések:
A vb szabadon dönthet, hogy a fegyelmező gyakorlatot csoportban (max 3 kutya) bírálja-e le. A kutyának a
gyakorlatokat örömmel és gyorsan kell teljesítenie. Alapálláskor a kutya szorosan és pontosan a kv bal oldalán ül
úgy, hogy a kutya lapockája a kv térdénél legyen. A vb utasítása nélkül kell végrehajtania. A kv azonban útmutatást
kaphat a vb-től. Az alapállást a kutya direkt módon vagy vezetőjét közvetlenül megkerülve is felveheti.
Kivitelezési rendelkezések:
1. Szabadonkövetés
15 pont
HJ: „Lábhoz”.
A hj elindulásnál és járásmód-váltásnál megengedett. Alapállásból a kutyának „Lábhoz” hangjelre figyelmesen,
önállóan és pontosan követnie kell a kv-t, lapockájával mindig térdnél maradva, a kv bal oldalán. Megállásnál
önállóan, gyorsan és egyenesen kell leülnie. A kutya előreszaladása, visszamaradása, oldalirányú kitérése, valamint
fordulásoknál a kv habozó követése hibás. A gyakorlat végén a kv a vb utasítására áthalad egy csoporton és legalább
egyszer megáll. A csoportnak össze-vissza kell mozognia. Normál lépésben legalább egy balra-, egy jobbra- és egy
teljes fordulást kell mutatni. A futólépésből lassú lépésbe való járásmód-váltásnak normális lépés nélkül kell
történnie. Normális lépésből kétszer kell megállni. A szabadon követés alatt történik a figyelemelterelés 2 lövés
leadása (kaliber: 6-9) motorzaj segítségével. A kutyának lövésközömbösnek kell lennie. Ha a kutya fél a lövéstől
vagy a zajtól, ki kell zárni a vizsgáról. Ha a kutya a lövésre támadólag reagál, ez feltételesen hibás, addig amíg a
kutyát vezetője kézben tudja tartani. Teljes pontszámot csak környezeti zaj- és lövésközömbös kutya kaphat.
Agresszív és félős kutyák a vizsgáról kizárandók.

2. Ültetés
5 pont
HJ: „Lábhoz”, „Ülj”.
A kv alapállásból az őt szabadon követő kutyájával egyenesen megy. 10-15 lépés után a kutyának „Ülj”
hj-re vagy egy kézjelre (KJ) gyorsan le kell ülnie, anélkül, hogy a kv járásmódját megszakítaná vagy
hátranézne. További 30 lépés után a kv megáll és azonnal kutyája felé fordul. A vb utasítására a kv
visszamegy kutyájához, és alapállást vesz fel.
3. Fektetés behívással
HJ: „Lábhoz”, „Fekszik”, „Ide”, „Lábhoz”.

5 pont

A kv alapállásból az őt szabadon követő kutyájával egyenesen megy. 10-15 lépés után a kutyának
„Fekszik” hj-re vagy egy kj-re azonnal le kell feküdnie, anélkül, hogy a kv megszakítaná a járásmódját
vagy hátranézne. További 30, egyenes irányba tett lépés után a kv megáll és a nyugodtan fekvő kutyája
felé fordul. A vb utasítására a kv „Ide” hj-lel vagy egy kj-lel magához hívja kutyáját. A kutyának örömmel
és gyorsan vezetőjéhez kell mennie és közvetlenül előtte kell leülnie. HJ-re vagy kj-re a kutyának
alapállást kell felvennie.
4. Állítás behívással
5 pont
HJ: „Lábhoz”, „Állj”, „Ide”, „Lábhoz”.
A kv alapállásból az őt szabadon követő kutyájával egyenesen megy. 10-15 lépés után a kutyának „Állj”
hj-re vagy egy kj-re azonnal meg kell állnia, anélkül, hogy a kv megszakítaná a járásmódját vagy
hátranézne. További 30, egyenes irányba tett lépés után a kv megáll és nyugodtan álló kutyája felé fordul.
A vb utasítására a kv „Ide” hj-lel vagy egy kj-lel magához hívja kutyáját. A kutyának örömmel és gyorsan
vezetőjéhez kell mennie és közvetlenül előtte kell leülnie. HJ-re vagy kj-re a kutyának alapállást kell
felvennie.
5. Apportírozás sík talajon
5 pont
HJ: „Hozd”, „Ereszd”, „Lábhoz”.
A kutyavezető egy nála lévő használati tárgyat alapállásból kb. 10 lépésnyire eldob. „Hozd” hangjelet
csak akkor lehet adni, ha a tárgy már megállt. A vezetője mellett szabadon ülő kutyának egyszeri „Hozd”
hangjelre vagy a kj-re gyorsan a tárgyhoz kell futnia, azt azonnal fel kell vennie, és ugyanolyan gyorsan
vissza kell azt vezetőjéhez vinnie. A kutyának közvetlenül a kv elé kell ülnie és a tárgyat addig kell a
szájában tartania, amíg azt a kv rövid szünet után „Ereszd” hj-lel le nem veszi. HJ-re vagy kj-re a kutya
alapállásban helyezkedik el. A kv az egész gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
6. Előreküldés fektetéssel
5 pont
HJ: „Előre”, „Fekszik”, „Ülj”.
Alapállásból a vb utasítására a kv az őt szabadon követő kutyájával a számára kijelölt irányba egyenesen
megy. 10-15 lépés után a kv „Előre” hj-t ad miközben ő megáll. Emellett egyidejű, egyszeri karemelés
megengedett. A kutyának gyorsan a mutatott irányban kb. 40 lépésnyire el kell távolodnia. „Fekszik” hj-re
a kutyának azonnal le kell feküdnie. A vb utasítására a kv elmegy a kutyájáért, miközben annak jobb
oldalára megy és „Ülj” hj-re vagy kj-re a kutya alapállást vesz fel.
7. Fektetés zavarással
10 pont
HJ: „Fekszik”, „Ülj”.
A kv kutyáját egy vagy több más kutya munkájának megkezdésekor „Fekszik” hj-lel vagy kj-lel egy, a vb
által kijelölt helyre fekteti, mégpedig anélkül, hogy bármilyen tárgyat nála hagyna. Most a kv legalább 40
lépésnyire eltávolodik a kutyától és a kutya felé fordulva megáll. A kutyának a kv ráhatása nélkül
nyugodtan kell feküdnie, míg a másik kutya bemutatja az 1-6 gyakorlatokat. A másik kutya 2. gyakorlata
alatt a kv a csoportba beáll. A 2. gyakorlat után a kv ismét önállóan visszamegy eredeti helyére. A vb
utasítására a kv a kutyájához megy és annak jobb oldalán helyezkedik el. A vb ismételt utasítására a kv
„Ülj” hj-ére a kutyának gyorsan és egyenesen fel kell ülnie.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Ügyességi gyakorlat
Mentőkutya- nyomkövető vizsga

RH-F

A és B

területkereső vizsga
romkereső vizsga

RH-FL
RH-T

A és B
A és B

C rész - Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb pontszám
1. gyak.:
Mozgó hordóhíd
2. gyak.:
Libikóka
3. gyak.:
Vízszintes létra
4. gyak.:
Távolugrás
5. gyak.:
Kúszógyakorlat
6. gyak.:
Kellemetlen anyag
7. gyak.:
Iránybaküldés
8. gyak.:
A kutya szállítása és átadása

50 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont

Kivitelezési rendelkezések
1. Mozgó hordóhíd
5 pont
Akadály: 2 db egyforma nagyságú, kb. 0,4 m átmérőjű, kb. 4 m hosszú, kb. 0,3 m széles fadeszka.
HJ: „Hopp” /további hj tetszés szerint / „Lábhoz”.
A kv kutyájával a akadály előtt megfelelő távolságban, alapállásban helyezkedik el. „Hopp” hj-re és egy
kj-re a kutyának a hordóhídra kell ugrania és a felénél meg kell állnia. Ott állhat, ülhet, fekhet. A vb
utasítására a kv kutyájával továbbmegy az akadály végéig majd elhagyja azt. „Lábhoz” hj-re vagy kj-re a
kutya alapállást vesz fel. A kutyának a deszka teljes hosszán végig kell mennie, anélkül, hogy félénknek
vagy leugrásra késznek mutatkozna.
2. Libikóka
5 pont
Akadály: kb. 4 m hosszú, kb. 0,3 m széles fadeszka, a közepén egy kb. 0,4 m átmérőjű hordó.
HJ: „Előre”, „Lábhoz”.
A kv az akadály előtt megfelelő távolságban alapállásban helyezkedik el. „Előre” hj-re és egy kj-re a
kutyának az akadály billenő pontjáig előre kell mennie, aztán átbillentve a libikókát végighalad rajta.
Miután a kutya átbillentette a libikókát szabad a kv-nek az akadály és a kutyája mellett úgy végighaladni,
hogy sem a kutyát sem az akadályt nem érinti meg. Az akadály végénél „Lábhoz” hj-re vagy kj-re a kutya
és vezetője alapállásban helyezkednek el. A kutyának végig kell menni az egész akadályon anélkül, hogy
félénknek vagy ugrásra késznek mutatkozna.
3. Vízszintes létra
10 pont
Akadály: Egy 4 m hosszú, 0,5 m széles falétra, melynek foktávolsága 0,3 m, fokszélessége 5 cm, kb. 0,5
m magasan alátámasztva, feljárattal lefektetve.
HJ: „Előre”, „Lábhoz”.
A kv kutyájával az akadály előtt megfelelő távolságban alapállásban helyezkedik el. A kv „Előre” hj-ére a
kutya felmegy a létrán és annak egészen a végéig elhalad. Itt a kv leveszi kutyáját az akadályról, majd
„Lábhoz” hj-re vagy kj-re alapállásban helyezkednek el. A kutyának a létra fokain és nem annak
„pofáján” kell végighaladnia. A kv-nek szabad a dolgozó kutya mellett haladnia úgy, hogy sem a kutyát
sem az akadályt nem érinti meg.
4. Távolugrás
5 pont
Akadály: Vizesárok, ugrószer stb. Szélesség: 1,5 m, magasság: 0,3 m, mélység: 1 m.
HJ: „Hopp”, „Állj”, „Lábhoz”.

A kv kutyájával az akadály előtt megfelelő távolságban alapállásban helyezkedik el. „Hopp” hj-re és egy
kj-re a kutyának át kell ugrania az akadályt. Az ugrás után a kutyának „Állj” hj-re vagy kj-re meg kell
állnia. A vb utasítására a kv kutyájához megy és „Lábhoz” hj-lel vagy kj-lel a következő akadályhoz viszi.
5. Kúszógyakorlat
Akadály: Egy kb. 3 m hosszú, kb. 0,5 m széles kúszófolyosó.
HJ: „Kússz”, további hj tetszés szerint, „Lábhoz”.

5 pont

A kv kutyájával az akadály előtt megfelelő távolságban alapállásban helyezkedik el. A „Kússz” hj-re és
egy kj-re a kutyának át kell kúsznia az akadályon. Miután a kutya elhagyta az akadályt hj-re és egy kj-re
ott kell maradnia. A kutya állhat, ülhet vagy fekhet. A vb utasítására a kv kutyájához megy és ott
„Lábhoz” hj-lel vagy kj-lel alapállást vesznek fel.
6. Kellemetlen anyag
5 pont
Akadály: Egy kb. 3x3 m-es területen kellemetlen anyagokat kell kihelyezni (pl. kövek fölé helyezett
bádoglemezeket, szerkezeti acélrácsot, fóliát, törmeléket vagy hasonló anyagot).
HJ: „Lábhoz”.
A kv kutyájával az akadály előtt alapállásban helyezkedik el. A „Lábhoz” hj-lel a kv az akadályra lét az őt
szabadon követő kutyájával. Egyszer átmennek rajta majd vissza. Visszamenéskor egyszer meg kell állni.
A terület elhagyása után alapállásban helyezkednek el.
7. Iránybaküldés
10 pont
Eszközök: 2 kúp a kiindulási- és középpont megjelölésére, 3 markáns pont kb. 40 m-re, paletta, hordó
vagy hasonló, magassága max 0,6 m.
HJ: „Revier”, „Előre”, „Hopp”, „Ide”, „Lábhoz”.
A kv kutyájával a kiindulási ponton alapállásban helyezkedik el. A kv a vb utasítására, saját helyének
megváltoztatása nélkül, „Reiver”, „Előre” hj-lel és egy kj-lel kutyáját egy kb. 20 m távolságban lévő,
kúppal megjelölt helyhez küldi. A vb további utasítására a kv kutyáját saját helyének megváltoztatása
nélkül, „Reiver”, „Előre” hj-lel az első megjelölt pontra küldi, „Hopp” hj-re vagy kj-re a kutyának fel kell
ugrania és ott kell maradnia. Azután a kv kutyáját a következő pontra küldi, ahol annak ugyanúgy ott kell
maradnia. Ugyanez érvényes a harmadik megjelölt pontra is.
Az akadályhoz való odafutás sorrendjét a vb határozza meg a gyakorlat megkezdése előtt. A harmadik
pontról a kv magához hívja kutyáját az „Ide” hj-lel vagy egy kj-lel. Ekkor a kutya szorosan a kv elé ül. A
„Lábhoz” hj-re vagy egy kj-re a kutya alapállásban helyezkedik el.
8. A kutya szállítása és átadása
HJ: Tetszés szerinti.

5 pont

A kutyát a talajról vagy egy magasabb helyről (pl. asztal) a kv-nek vagy egy másik személynek fel kell
emelnie, kb. 10 m távolságra kell vinnie, és a kv-nek vagy egy második személynek át kell adnia. A
második személy is kb. 10 m-t viszi a kutyát, azután leteszi a földre. A vb utasítására a kv magához hívja
kutyáját, alapállást vesznek fel, a kutyát pórázra veszi és odamegy a vb-hoz. A kutya sem a kv-vel, sem a
segítő személyekkel szemben nem mutathat agresszivitást.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Ügyességi gyakorlat
Mentőkutya-lavinavizsga

RH-L

A, B és C

C rész - Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb pontszám
1. gyak.:
Nyomon menés
2. gyak.:
Utazás szállítóeszközben
3. gyak.:
Iránybaküldés
4. gyak.:
A kutya le és felemelése
átadása és átvétele

50 pont
15 pont
15 pont
10 pont
10 pont

Kivitelezési rendelkezések:
1. Nyomon menés
15 pont
HJ: „Nyom”.
Az A fokozatban a kv a gyakorlatot tetszés szerint túra-síléccel vagy anélkül végezheti, a B és C
fokozatban csak síléccel.
A kv szabadon lábnál ülő kutyájával alapállásban helyezkedik el. A kv alapállásból kutyájával egy a vb
által előre megadott úton végigmegy egy területen, melynek teljes hossza kb. 500 m. A kv indulásnál
„Nyom” hj-et és kj-et ad és ez a további menet alatt többször megismételhető. A kutyának azonnal ki kell
jönnie alapállásból, és be kell állnia a kv mögé, annak nyomába anélkül, hogy azt sürgetné vagy
akadályozná. A kutya nem hagyhatja el a menetnyomot, nem futhat előre és nem maradhat le. A kutya
legelőnyösebb menet-távolsága kb. 1-1,5 m a kv mögött.
2. Utazás szállítóeszközben
15 pont
Szállítóeszköz: pálya-jármű, ülő sílift, helikopter vagy ehhez hasonló.
HJ: Tetszőleges. A kv és a kutya a mindenkori szállítóeszköztől megfelelő távolságra alapállásban
helyezkedik el. A mindenkori biztonsági rendelkezések figyelembevételével minden szokásos
szállítóeszköz használható. A kutyát az álló szállítóeszközre kell emelni. Az utazás, ill. repülés után a kv
kutyájával kiszáll, a kutyát a hatósugártól oldalirányban a földre teszi és „Lábhoz” hj-lel vagy egy kj-lel
alapállast vesznek fel.
3. Iránybaküldés
10 pont
HJ: „Reiver”, „Előre”, „Ide”, „Lábhoz”.
Jelzések: 1 kúp és 3 egyértelműen látható jelzés kb. 40 m távolságban.
A kv kutyájával a kiindulási ponton alapállásban helyezkedik el. A kv a vb utasítására, saját helyének
megváltoztatása nélkül, „Reiver”, „Előre” hj-lel és egy kj-lel kutyáját egy kb. 20 m távolságban lévő,
kúppal megjelölt helyhez küldi. A vb további utasítására a kv kutyáját saját helyének megváltoztatása
nélkül, „Reiver”, „Előre” hj-lel az első megjelölt pontra küldi, ahol a kutyának ott kell maradnia. Azután a
kv kutyáját a következő pontra küldi, ahol annak ugyanúgy ott kell maradnia. Ugyanez érvényes a
harmadik megjelölt pontra is.
Az akadályhoz való odafutás sorrendjét a vb határozza meg a gyakorlat megkezdése előtt. A harmadik
pontról a kv magához hívja kutyáját az „Ide” hj-lel vagy egy kj-lel. Ekkor a kutya szorosan a kv elé ül. A
„Lábhoz” hj-re vagy egy kj-re a kutya alapállásban helyezkedik el. Ezután a kv pórázra veszi kutyáját és a
vb-hoz megy.
4. A kutya le- és felemelése, átvétele és átadása

HJ: „Állj”, „Fekszik”.
A pórázra vett kutyát „Állj” hj-lel vagy kj-lel fel kell szólítani arra, hogy nyugodtan álljon. A kutyát
ezután a kv vagy egy segítő személy felemeli a földről és egy kb. 0,5 m magasan lévő szintre állítja. A
kutyát erről a szintről egy további segítő személy veheti át. A kutya sem vezetőjével, sem a segítő
személyekkel szemben nem mutathat agresszivitást. Amikor a kutya biztosan áll a második szinten,
„Fekszik” hj-re vagy egy kj-re le kell feküdnie és ott kell maradnia.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékeléssel ér véget.

Ügyességi gyakorlat
Mentőkutya-vízivizsga

RH-W

A, B és C

C rész - Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb pontszám
1. gyak.:
Csónakba való be- és kiszállás
2. gyak.:
Szörfdeszkára való felmászás
3. gyak.:
Utazás egy szörfdeszkán
4. gyak.:
Iránybaküldés
5. gyak.:
A kutya átadása és átvétele

50 pont
10 pont
10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

Kivitelezési rendelkezések:
1. Csónakba való be- és kiszállás
10 pont
HJ: „Lábhoz”, „Hopp”, „Ülj”, „Ide”, „Lábhoz”.
A kutyának alapállásból „Hopp” hj-re és egy kj-re a vízben lévő csónakba kell ugrania, és ott „Ülj” hj-re
vagy kj-re le kell ülnie és nyugodtan ott kell maradnia. A teljesítménybíró (tb) utasítására a kutyát a kv
visszahívja. A kutyának közvetlenül vezetője előtt kell leülnie. „Lábhoz” hj-re vagy kj-re a kutya
alapállásban helyezkedik el.
2. Szörfdeszkára való felmászás
10 pont
HJ: „Lábhoz”, „Hopp”, „Fekszik”.
A kutyának alapállásból „Hopp” hangjelre és egy kj-re fel kell másznia a vitorlával nem rendelkező,
sekély vízben lévő szörfdeszkára. „Fekszik” hj-re vagy kj-re a kutya lefekszik. A szörfdeszkának a kutya
számára úszás nélkül elérhetőnek kell lennie. A kv a szörfdeszka megfogásával segíthet kutyájának a
felmászásban.

3. Utazás egy szörfdeszkán
10 pont
HJ: „Hopp”.
A tb utasítására a kv a szörfdeszkát a rajta fekvő kutyával a megadott irányba kb. 20 m-re eltolja. A
kutyának nyugodtan kell viselkednie, és addig fekve kell maradnia, amíg a kv „Hopp” hj-lel vagy kj-lel fel
nem szólítja őt a leszállásra.
4. Iránybaküldés
2 csónak vagy szörf a parttól 40 m-re, egymástól kb. 40 m távolságban
HJ: „Reiver”, „Előre”, „Ide”, „Lábhoz”.

10 pont

A kv kutyájával a parton alapállásban helyezkedik el. A tb utasítására a kv helyzetének megváltoztatása
nélkül, kutyáját a „Reiver”, „Előre” hj-lel és kj-lel az első megjelölt csónakhoz/szörfhöz küldi. Amikor a
kutya elérte azt a kv továbbküldi őt a második csónakhoz/szörfhöz. A csónakok megközelítési sorrendjét a
tb határozza meg a gyakorlat kezdetén. A második ponttól a kutyát „Ide” hj-lel vagy egy kj-lel a kv
visszahívja. A kutyának közvetlenül előtte kell leülnie. „Lábhoz” hj-re alapállást vesz fel.
5. A kutya átadása és átvétele
10 pont
HJ: Tetszőleges.
A kutyát a talajról vagy egy magasabb helyről a kv-nek vagy egy segítőnek fel kell emelnie, kb 10 m-t
kell vinnie és a kv-nek vagy egy másik segítőnek át kell adnia. A második segítő is kb. 10 m-t viszi a
kutyát, azután elteszi azt a földre. A tb utasítására a kv magához hívja kutyáját, alapállást vesznek fel, a
kutyát pórászra veszi és odamennek a tb-hoz. A kutya sem a kv-vel, sem a segítő személyekkel szemben
nem mutathat agresszivitást.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a tb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Nyomkövető vizsga
Részei:

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A szint

RH-F A

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

9-10. old.
13-14. old.

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
Nyomtartás
Tárgyak, 5x4 pont
Személy jelzése

200 pont
100 pont
20 pont
80 pont

Kidolgozási idő: 20 perc,
idegen nyom, 1000 lépés (70 cm lépéshossz), 90 perces nyom,
terepváltás, 5 törés, 5 max. cipő nagyságú tárgy,
a nyom végén ülő vagy fekvő nyomfektető (NYF),
10 m-es póráz vagy szabad keresés,
kiindulás egy nem jelzett 20 m hosszú egyenesről

Általános rendelkezések:
Egy személynek kell tudnia információt adni a vb-nak a nyom pontos menetéről, mivel a nyom
kidolgozásakor a nyf nem lehet ott. A nyf-nek legkésőbb a nyom kidolgozásának megkezdésekor el kell
foglalni a helyét. A kv-nek a szimatmunka megkezdése előtt közölni kell a vb-val a jelzés módját.
Csak a nyf által használt munkatárgyakat lehet használni, amelyek nem haladják meg a megengedett
nagyságot és színükben nem térnek el lényegesen a terep színétől. Egy tárgy lerakásánál a nyomot (szagát,
irányát) lehetőleg ne változtassák meg, ezért a nyf nem csoszoghat és nem állhat meg. A tárgyakat nem a
nyom mellé, hanem a nyomra kell helyezni. A vb megszakíthatja a munkát, ha a kv több, mint 10 m-re
eltávolodik a nyomtól. Nehéz terepen a vb engedélyezhet több távolságot is. A munkát mindenképpen

meg kell szakítani, ha a vb-nak az a benyomása, hogy a kutya saját erejéből a nyomot már nem képes
felvenni.
HJ: „Keresd”. A hj a nyomozás kezdetekor és minden tárgy után megengedett. Alkalmi dicséret és alkalmi
„Keresd” hj is megengedett, kivéve a szögeknél és a tárgyaknál.
Kivitelezési rendelkezések:
Felszólítás után a kv jelentkezik keresésre kész kutyájával a vb-nál. Az indítás helyét, mely egy 20 m-es
egyenesen van, de nincs jelezve, a vb egyértelműen leírja. A nyomozás előtt, annak megkezdésekor és a
nyomozás alatt mindenféle kényszert mellőzni kell. A kv követi kutyáját és szabad keresés esetén is 10 m
távolságot kell tartania. Ha a kutya megtalált egy tárgyat, azt a kutyának a kv befolyásolása nélkül azonnal
apportíroznia kell vagy meggyőzően jeleznie kell. A felemeléskor a kutya állhat, leülhet vagy a kv-höz is
mehet. A tárggyal való továbbhaladás vagy fekvés közben való felvétele hibás. A figyelemfelhívás fekve,
ülve vagy állva (váltakozva is) történhet. Ha a kutya jelezte a tárgyat a kv kutyájához megy. A tárgy
magasra emelésével megmutatja, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a kutyavezető kutyájával folytatja a
nyomozást. A személy megtalálása után a kv-nek azonnal meg kell állnia. A kutyának a személyt
egyértelműen fel kell ugatnia, brignsellel vagy szabad jelzéssel meg kell mutatnia. A kutyának ugatáskor a
rejtőzködő személytől max 2 m-re kell maradnia, amíg vezetője oda nem ér hozzá. A jelző kutyának a
személy közelében kell maradnia. Brignselnél vagy szabad jelzésnél a kutyának vezetőjét direkt úton a
rejtőzködő személyhez kell vezetnie. A vb utasítására a kv kutyájához megy. A nyomozás végén a kv
pórázra veszi kutyáját, a vb-hoz megy, alapállásban helyezkednek el, átadja a vb-nak a megtalált tárgyakat
és lejelentkezik.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Nyomkövető vizsga
Részei:

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

B szint

RH-F A

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

9-10. old.
13-14. old.

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
Nyomtartás
Tárgyak 6x3 pont, 1x2 pont
Személy jelzése

200 pont
100 pont
20 pont
80 pont

Kidolgozási idő: 45 perc
idegen nyom, legalább 2000 lépés (70 cm lépéshossz), 180 perc öregedés
terepváltás, 7 a terephez igazított törés, amiből 2 hegyesszögű,
7 max 15x5x5 cm nagyságú tárgy, a nyom végén a nyf ül vagy fekszik,
10 m-es pórász vagy szabad keresés,kiindulás egy 20x20 cm-es jelzett négyszögből.
Általános rendelkezések:
Egy személynek kell tudnia információt adni a vb-nak a nyom pontos menetéről, mivel a nyom
kidolgozásakor a nyf nem lehet ott. A nyf-nek legkésőbb a nyom kidolgozásának megkezdésekor el kell
foglalni a helyét. A kv-nek a szimatmunka megkezdése előtt közölni kell a vb-val a jelzés módját.

Csak a nyf által használt munkatárgyakat lehet használni, amelyek nem haladják meg a megengedett
nagyságot és színükben nem térnek el lényegesen a terep színétől. Egy tárgy lerakásánál a nyomot (szagát,
irányát) lehetőleg ne változtassák meg, ezért a nyf nem csoszoghat és nem állhat meg. A tárgyakat nem a
nyom mellé, hanem a nyomra kell helyezni. A vb megszakíthatja a munkát, ha a kv több, mint 10 m-re
eltávolodik a nyomtól. Nehéz terepen a vb engedélyezhet több távolságot is. A munkát mindenképpen
meg kell szakítani, ha a vb-nak az a benyomása, hogy a kutya saját erejéből a nyomot már nem képes
felvenni.
HJ: „Keresd”. A hj a nyomozás kezdetekor és minden tárgy után megengedett. Alkalmi dicséret és alkalmi
„Keresd” hj is megengedett, kivéve a szögeknél és a tárgyaknál.
Kivitelezési rendelkezések:
Felszólítás után a kv jelentkezik keresésre kész kutyájával a vb-nál. Indulás egy 20x20 cm-es jelzett
négyszögből. A vb egyértelmű környezeti leírást ad. Ezután a kutyának 5 perc alatt meg kell találnia a
négyszögből az elindulási pontot. A nyomozás értékelése csak a nyom felvételekor kezdődik. A nyomozás
előtt, a munka megkezdésekor és az egész nyomozás alatt mindenféle kényszert mellőzni kell. A kv követi
kutyáját és szabad keresés esetén is 10 m távolságot kell tartania. Ha a kutya megtalált egy tárgyat, azt a
kutyának a kv befolyásolása nélkül azonnal apportíroznia kell vagy meggyőzően jeleznie kell. A jelzéskor
a kutya állhat, ülhet vagy a kv-höz is mehet. A jelzés fekve, ülve vagy állva (váltakozva is) történhet. Ha a
kutya jelezte a tárgyat a kv kutyájához megy. A tárgy magasra emelésével megmutatja, hogy a kutya
megtalálta azt. Ezután a kutyavezető kutyájával folytatja a nyomozást. A személy megtalálása után a kvnek azonnal meg kell állnia. A kutyának a személyt egyértelműen fel kell ugatnia, brignsellel vagy szabad
jelzéssel meg kell mutatnia. A kutyának ugatáskor a rejtőzködő személytől max 2 m-re kell maradnia,
amíg vezetője oda nem ér hozzá. A jelző kutyának a személy közelében kell maradnia. Brignselnél vagy
szabad jelzésnél a kutyának vezetőjét direkt úton a rejtőzködő személyhez kell vezetnie. A vb utasítására a
kv kutyájához megy. A nyomozás végén a kv pórázra veszi kutyáját, a vb-hoz megy, alapállásban
helyezkednek el, átadja a vb-nak a megtalált tárgyakat és lejelentkezik.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékeléssel ér véget.

Mentőkutya-Területkereső vizsga
Részei:

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A szint

RH-FL A

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

9-10. old.
13-14. old.

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám

200 pont

Jelzőgyakorlat
A kutya intenzitása és irányíthatósága
A kutyavezető viselkedése
2 személy jelzése (egyenként 60 pont)

20 pont
50 pont
10 pont
120 pont

Kidolgozási idő: 15 perc a jelzőgyakorlat nélkül,
nyílt vagy fedett terület, területtől függően kb. 10000m2 - 15000m2,
2 személy.
Általános rendelkezések:
A kv-nek a keresés megkezdése előtt közölnie kell a vb-val a jelzés módját, hogy a kutya felugat,
Bringselez vagy szabadon jelez. A lekeresés rendszere a kv tetszésére van bízva és ezt ismertetni kell a vbval. A keresésre kész kutya egy ismertető mellényt és/vagy nyakörvet viselhet. Szabad jelzésnél a kutya a
kv és az áldozat között a legrövidebb útön oda-vissza szalad és így vezeti a kv-t az áldozathoz.
Azért, hogy minden kutya számára azonos feltételeket teremtsünk a vizsga megkezdése előtt kb. 15
perccel, kutyákkal több személy bejárja a vizsgaterületet. A rejtőzködő segédeket a vizsga megkezdése
előtt a szélirányt figyelembe véve úgy kell a területre bevinni, hogy azokat se a kv, se a kutya ne láthassa.
Kivitelezési rendelkezések:
Jelző gyakorlat:
A jelzőhelyet a lekeresendő területen kívül kell létrehozni. A személynek anélkül, hogy a kutya számára
látható lenne, a jelzőhelyre kell mennie. A vb utasítására a kv felkészül kutyájával és egyszeri hj-lel és kjlel a 30 m távolságban láthatóan ülő vagy fekvő személyhez küldi. A kutyának minden vezetői segítség
nélkül egyértelműen jeleznie kell. A kv ezután jelenti a jelzést.
A jelzés módjától függően a vb utasítására a kv odamegy a személyhez vagy a kutya vezeti oda és jelzi a
vb-nak a személy megtalálását. A kv a megtalálási helytől kb. 3 m-re szabadon lefekteti kutyáját. A
kutyának nyugodtan ott kell maradnia, semmi esetre sem szabad a mentést zavarnia.
A vb utasítására a kv elmegy kutyájáért és lejelentkezik a vb-nál.
Kereső munka:
A kv kutyájával látótávolságon kívül várakozik, amíg szólítják.
A kv keresésre kész kutyáját számára megfelelő helyen indítja el, de nem azon az oldalon, ahol a
személyeket a területre bevittek. A szélirányt figyelembe kell venni. A kutyának vezetője utasítására a
területet át kell kutatnia, keresnie. Meg kell vizsgálni a kutya munkaintenzitását és irányíthatóságát. A kvnek kiindulási helyet csak akkor szabad elhagynia, ha erről a vb rendelkezik.
A személyeknek nyugodtan kell feküdniük ill. ülniük. A kutya számára ne legyen érintési- és látási
kontaktus. Az elrejtett személyek helyét minden kutya után meg kell változtatni.
A kutyának a személyt egyértelműen kell jelezni. A kv-nek jelentenie kell a kutya jelzését a vb-nak és
csak ezután, a vb utasítására mehet kutyájához. A kutyának felugatáskor max. 2 m-re kell maradnia a
személy közelében, amíg vezetője megérkezik. A területi adottságokat figyelembe kell venni.
Bringselezésnél és szabad jelzésnél a kutyának vezetőjét direkt úton kell a személyhez vezetnie.
Az első hibás jelzés 30%-kal csökkenti a szimatmunka összpontszámát.
A második hibás jelzéskor a szimatmunkát meg kell szakítani.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Területkereső vizsga
Részei:

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat

B szint

RH-FL B

200 pont
50 pont

9-10. old.

Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

50 pont
300 pont

13-14. old

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
Jelzőgyakorlat
A kutya irányíthatósága és munkaintenzitása
A kutyavezető viselkedése
Az 5 személy jelzése (egyenként 30 pont)

200 pont
10 pont
30 pont
10 pont
150 pont

Kidolgozási idő: max 30 perc a jelzőgyakorlat nélkül,
nyílt és legalább 50%-ban fedett vagy épületes terület,
területtől függően 25000m2 - 30000m2 -ig,
5 személy.
Általános rendelkezések:
A búvóhelyeknek a kutyák számára nem látható és nem elérhető helyen kell lenniük. A búvóhelyek max.
2 szinten helyezkedhetnek el.
A kv-nek a keresés megkezdése előtt közölnie kell a vb-val a jelzés módját, hogy a kutya felugat,
Bringselez vagy szabadon jelez. A lekeresés rendszere a kv tetszésére van bízva és ezt ismertetni kell a vbval. A keresésre kész kutya egy ismertető mellényt és/vagy nyakörvet viselhet. Szabad jelzésnél a kutya a
kv és az áldozat között a legrövidebb útön oda-vissza szalad és így vezeti a kv-t az áldozathoz.
Azért, hogy minden kutya számára azonos feltételeket teremtsünk a vizsga megkezdése előtt kb. 15
perccel, kutyákkal több személy bejárja a vizsgaterületet. A rejtőzködő segédeket a vizsga megkezdése
előtt a szélirányt figyelembe véve úgy kell a területre bevinni, hogy azokat se a kv, se a kutya ne láthassa.
Kivitelezési rendelkezések:
Jelző gyakorlat:
A jelzőhelyet a lekeresendő területen kívül kell létrehozni. A személynek anélkül, hogy a kutya számára
látható lenne, a jelzőhelyre kell mennie. A vb utasítására a kv felkészül kutyájával és egyszeri hj-lel és kjlel a 30 m távolságban láthatóan ülő vagy fekvő személyhez küldi. A kutyának minden vezetői segítség
nélkül egyértelműen jeleznie kell. A kv ezután jelenti a jelzést.
A jelzés módjától függően a vb utasítására a kv odamegy a személyhez vagy a kutya vezeti oda és jelzi a
vb-nak a személy megtalálását. A kv a megtalálási helytől kb. 3 m-re szabadon lefekteti kutyáját. A
kutyának nyugodtan ott kell maradnia, semmi esetre sem szabad a mentést zavarnia.
A vb utasítására a kv elmegy kutyájáért és lejelentkezik a vb-nál.
Kereső munka:
A kv kutyájával látótávolságon kívül várakozik, amíg szólítják.
A kv keresésre kész kutyáját számára megfelelő helyen indítja el, de nem azon az oldalon, ahol a
személyeket a területre bevittek. A szélirányt figyelembe kell venni. A kutyának vezetője utasítására a
területet át kell kutatnia, keresnie. Meg kell vizsgálni a kutya munkaintenzitását és irányíthatóságát. A kvnek kiindulási helyet csak akkor szabad elhagynia, ha erről a vb rendelkezik.
A búvóhelyeknek a kutya számára nem látható és nem elérhető helyen kell lenniük. A búvóhelyek max. 2
szinten helyezkedhetnek el.
A kv-nek a keresés megkezdése előtt közölnie kell a vb-val a jelzés módját, hogy a kutya felugat,
Bringselez vagy szabadon jelez. A lekeresés rendszere a kv tetszésére van bízva és ezt ismertetni kell a vbval. A keresésre kész kutya egy ismertető „kabátot” és/vagy nyakörvet viselhet. Szabad jelzésnél a kutya a
kv és az áldozat között a legrövidebb úton oda-vissza szalad és így vezeti a kv-t az áldozathoz.

A kv-nek kiindulási helyet csak akkor szabad elhagynia, ha erről a vb rendelkezik.
A személyeknek nyugodtan kell feküdniük ill. ülniük. A kutya számára ne legyen érintési- és látási
kontaktus. Az elrejtett személyek helyét minden kutya után meg kell változtatni.
A kutyának a személyt egyértelműen kell jeleznie. A kv-nek jelentenie kell a kutya jelzését a vb-nak és
csak ezután, a vb utasítására mehet kutyájához. A kutyának felugatáskor max. 2 m-re kell maradnia a
személy közelében, amíg vezetője megérkezik. A területi adottságokat figyelembe kell venni.
Bringselésnél és szabad jelzésnél a kutyának vezetőjét direkt úton kell a személyhez vezetnie.
Az első hibás jelzés 30%-kal csökkenti a szimatmunka összpontszámát.
A második hibás jelzéskor a szimatmunkát meg kell szakítani.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Romkereső vizsga
Részei:

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A szint

RH-T A

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

9-10. old.
13-14. old.

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
Jelzőgyakorlat
A kutya munkaintenzitása és irányíthatósága
A kutyavezető viselkedése
2 személy jelzése (egyenként 60 pont)

200 pont
20 pont
40 pont
20 pont
120 pont

Kidolgozási idő: max. 15 perc a jelzőgyakorlat nélkül,
400-600 m2 romos terület, ami „sík” vagy szintezett,
2 személy.
Általános rendelkezések:
A két személy elrejtőzik (a kutya számára látási- vagy érintési kontaktus nem lehet).
Zavarás: svéltűz, motorzaj, kalapácsütések, dobolás stb, valamint lövések a romterület mellett.
A kv-nek a keresés megkezdése előtt közölnie kell a vb-val a jelzés módját, hogy a kutya felugat,
Bringselez vagy szabadon jelez. A lekeresés rendszere a kv tetszésére van bízva és ezt ismertetni kell a vbval. A keresésre kész kutya egy ismertető „kabátot” és/vagy nyakörvet viselhet. Szabad jelzésnél a kutya a
kv és az áldozat között a legrövidebb úton oda-vissza szalad és így vezeti a kv-t az áldozathoz.
A kv-nek a területre csak a vb utasítására szabad belépnie.
Az elbújtatott személyeknek egymástól legalább 10 m-re kell lenniük. A személyeknek helyeiket a kutya
munkájának megkezdése előtt 15 perccel el kell foglalniuk. Az előző kutyánál használt búvóhelyeket
nyitva kell hagyni.
Minden kutyánál meg kell változtatni a búvóhelyeket, de a már használt helyeket újra fel lehet használni.
Közvetlenül a munka megkezdése előtt és alatt a romterületet legalább 3 személynek be kell járnia.
Kivitelezési rendelkezések:
Jelzőgyakorlat:
A munka attól a helytől 10 m-re (földön megjelölve) kezdődik, ahol egy személy egy letakart csőben vagy
egy ládában elrejtőzött. A jelzőhelyet a lekeresendő területen kívül kell létrehozni és mint ilyennek
egyértelműen felismerhetőnek kell lennie. A rejtekhelyet meg kell mutatni a kv-nek.
A vb utasítására a kv felkészíti kutyáját és a rejtekhelyhez küldi. Ott a szag felvétele után a kutyának
jeleznie kell.
Miután a kutya jelzett, a kv a vb utasítására elhagyhatja helyét, és kutyáját elhozhatja. Ezután a kv
kutyáját a lelőhelytől 3 m-re szabadon lefekteti, ahol a kutyának nyugodtan kell viselkednie, semmi esetre
sem zavarhatja a mentést.
A kv is segít a személy kiszabadításában és amikor a nyílás elég nagy elhozza lefektetett kutyáját és
hagyja a személyhez menni.
A vb utasítására a kv elhozza kutyáját és lejelentkezik nála.
Kezdéskor megengedett egy hj egy egyidejű kj-lel. Nem megengedett olyan hj-ek vagy kj-ek, melyek
kieszközlik a jelző-magatartást a kutyából.

Keresőmunka:
A kv kutyájával látótávolságon kívül várakozik, amíg szólítják. A kv számára megfelelő helyen elindítja
kutyáját, de nem azon az oldalon, ahol a személyeket a területre bevitték. A szélirányt figyelembe kell
venni. A kutyának vezetője utasítására a területet át kell kutatnia, keresnie. Meg kell vizsgálni a kutya
munkaintenzitását és irányíthatóságát. A kutyának a személyt egyértelműen kell jeleznie. A kv-nek
jelentenie kell a kutya jelzését a vb-nak és csak ezután, a vb utasítására mehet kutyájához. A kutyának
felugatáskor max. 2 m-re kell maradnia a személy közelében, amíg vezetője megérkezik. A területi
adottságokat figyelembe kell venni. Bringselezésnél és szabad jelzésnél a kutyának vezetőjét direkt úton
kell a személyt vezetnie.
Az első hibás jelzés 30%-kal csökkenti a szimatmunka összpontszámát.
A második hibás jelzéskor a szimatmunkát meg kell szakítani.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Romrereső vizsga

B szint

RH-T B

Részei:

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

9-10. old.
13-14. old.

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
Jelzőgyakorlat
A kutya munkaintenzitása és irányíthatósága
A kutyavezető viselkedése
5 személy jelzése (egyenként 30 pont)

200 pont
20 pont
40 pont
20 pont
150 pont

Kidolgozási idő: max. 40 perc a jelzőgyakorlat nélkül,
400-800 m2 romos terület, ami „sík” vagy szintezett,
5 személy.
Általános rendelkezések:
Az 5 személy elrejtőzik (a kutya számára látási- vagy érintési kontaktus nem lehet).
Zavarás: svéltűz, motorzaj, kalapácsütések, dobolás stb, valamint lövések a romterület mellett.
A kv-nek a keresés megkezdése előtt közölnie kell a vb-val a jelzés módját, hogy a kutya felugat,
Bringselez vagy szabadon jelez. A lekeresés rendszere a kv tetszésére van bízva és ezt ismertetni kell a vbval. A keresésre kész kutya egy ismertető „kabátot” és/vagy nyakörvet viselhet. Szabad jelzésnél a kutya a
kv és az áldozat között a legrövidebb úton oda-vissza szalad és így vezeti a kv-t az áldozathoz.
A kv-nek a területre csak a vb utasítására szabad belépnie.
Az elbújtatott személyeknek egymástól legalább 10 m-re kell lenniük. A személyeknek helyeiket a kutya
munkájának megkezdése előtt 15 perccel el kell foglalniuk. Az előző kutyánál használt búvóhelyeket
nyitva kell hagyni.
Minden kutyánál meg kell változtatni a búvóhelyeket, de a már használt helyeket újra fel lehet használni.
Közvetlenül a munka megkezdése előtt és alatt a romterületet legalább 3 személynek be kell járnia.
Kivitelezési rendelkezések:
Jelzőgyakorlat:
A munka attól a helytől 10 m-re (földön megjelölve) kezdődik, ahol egy személy egy letakart csőben vagy
egy ládában elrejtőzött. A jelzőhelyet a lekeresendő területen kívül kell létrehozni és mint ilyennek
egyértelműen felismerhetőnek kell lennie. A rejtekhelyet meg kell mutatni a kv-nek.
A vb utasítására a kv felkészíti kutyáját és a rejtekhelyhez küldi. Ott a szag felvétele után a kutyának
jeleznie kell.
Miután a kutya jelzett, a kv a vb utasítására elhagyhatja helyét, és kutyáját elhozhatja. Ezután a kv
kutyáját a lelőhelytől 3 m-re szabadon lefekteti, ahol a kutyának nyugodtan kell viselkednie, semmi esetre
sem zavarhatja a mentést.
A kv is segít a személy kiszabadításában és amikor a nyílás elég nagy elhozza lefektetett kutyáját és
hagyja a személyhez menni.
A vb utasítására a kv elhozza kutyáját és lejelentkezik nála.

Kezdéskor megengedett egy hj egy egyidejű kj-lel. Nem megengedett olyan hj-ek vagy kj-ek, melyek
kieszközlik a jelző-magatartást a kutyából.
Keresőmunka:
A kv kutyájával látótávolságon kívül várakozik, amíg szólítják. A kv számára megfelelő helyen elindítja
kutyáját, de nem azon az oldalon, ahol a személyeket a területre bevitték. A szélirányt figyelembe kell
venni. A kutyának vezetője utasítására a területet át kell kutatnia, keresnie. Meg kell vizsgálni a kutya
munkaintenzitását és irányíthatóságát. A kutyának a személyt egyértelműen kell jeleznie. A kv-nek
jelentenie kell a kutya jelzését a vb-nak és csak ezután, a vb utasítására mehet kutyájához. A kutyának
felugatáskor max. 2 m-re kell maradnia a személy közelében, amíg vezetője megérkezik. A területi
adottságokat figyelembe kell venni. Bringselezésnél és szabad jelzésnél a kutyának vezetőjét direkt úton
kell a személyt vezetnie.
Az első hibás jelzés 30%-kal csökkenti a szimatmunka összpontszámát.
A második hibás jelzéskor a szimatmunkát meg kell szakítani.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Lavinakereső vizsga

A szint

RH-L A

Részei:

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

11-12. old.
15. old.

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
A kutya munkaintenzitása és irányíthatósága
A kv viselkedése
Személy jelzése
Kaparás vagy felugatás
Tárgy jelzése

200 pont
40 pont
20 pont
90 pont
30 pont
20 pont

Kidolgozási idő: max. 15 perc,
legalább 3000 m2 -es hómező,
1 személy max. 1 m mélyen a hóba beásva,
1 hátizsák max. 0,3 m mélyen beásva.
Általános rendelkezések:
A kv a keresőmunkát túra-síléccel vagy anélkül végezheti.
A személyt és a hátizsákot legalább 20 perccel a kutya indítása előtt el kell ásni. A rejtőzködő személy
közvetlenül az elásás előtt nem segíthet a hóüreg előkészítési munkálatban.
A személyek elásásánál be kell tartani a megfelelő biztonsági előírásokat. A lekeresendő terület jobb
felügyelete és körülhatárolása céljából ezt zászlókkal láthatóan körül kell határolni. A hómezőt
közvetlenül az indítás előtt legalább 3 személynek keresztül kasul síléccel vagy gyalog be kell járnia.
Kivitelezési rendelkezések:
Keresőmunka:
A kv a keresésre kész kutyájával látótávolságon kívül várakozik, amíg szólítják. A vb ismerteti vele a
feladatot. A kv kutyáját számára megfelelő helyen indítja el. A kv a kiindulópontot csak akkor hagyhatja
el, ha a kutya több, mint 30 m-re eltávolodott, látótávolságon kívül van vagy ha jelez és erre a vb utasítást
ad.
A kutyának a személyt és/vagy hátizsákot egyértelműen láthatóan vagy hallhatóan jeleznie kell és a kv
megérkezéséig a jelzett helynél kell maradnia. A kv-nek jelentenie kell az eredményes jelzést a vb-nak, és
csak annak utasítására mehet kutyájához. A vb közli a kv-vel, hogy a személyt vagy a hátizsákot találták
meg. A lelőhelyeket meg kell jelölni. A vb utasítására egy segítő kiássa a személyt. A hátizsákot a kv-nek
kell kiásnia. A kv számára megengedett, hogy a hátizsák lelőhelyét megjelölje és a személy keresését
tovább folytassa.
Az első hibás jelzés 30%-kal csökkenti a szimatmunka összpontszámát.
A második hibás jelzésnél a szimatmunkát meg kell szakítani.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Lavinakereső vizsga

B szint

RH-L B

Részei:

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

11-12. old.
15. old.

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
A kutya munkaintenzitása és irányíthatósága
A kv viselkedése
2 személy jelzése (személyenként 50 pont)
Kaparás vagy felugatás
Tárgy jelzése
A betemetett személyhívó megkeresése

200 pont
20 pont
20 pont
100 pont
20 pont
20 pont
20 pont

Kidolgozási idő: max. 20 perc,
legalább 6000 m2 -es hómező,
2 személy max. 1 m mélyen a hóba beásva,
1 hátizsák max. 0,4 m mélyen beásva.
Általános rendelkezések:
A kv a keresőmunkát síléccel végezheti, hacsak a vb nem ad más utasítást.
A személyt és a hátizsákot legalább 20 perccel a kutya indítása előtt el kell ásni. A rejtőzködő személy
közvetlenül az elásás előtt nem segíthet a hóüreg előkészítési munkálatban.
A személyek elásásánál be kell tartani a megfelelő biztonsági előírásokat. A lekeresendő terület jobb
felügyelete és körülhatárolása céljából ezt zászlókkal láthatóan körül kell határolni. A hómezőt
közvetlenül az indítás előtt legalább 3 személynek keresztül kasul síléccel vagy gyalog be kell járnia.
Kivitelezési rendelkezések:
Keresőmunka:
A kv a keresésre kész kutyájával látótávolságon kívül várakozik, amíg szólítják. Ekkor a vb-tól
megkérdezi az elvégzendő feladatokat. A kv közli a feladat megoldásának módját a vb-val. A kv kutyáját
számára megfelelő helyen indítja el. A kv a kiindulópontot csak akkor hagyhatja el, ha a kutya több, mint
50 m-re eltávolodott, látótávolságon kívül van vagy ha jelez és erre a vb utasítást ad.
A kutyának a személyt és/vagy hátizsákot egyértelműen láthatóan vagy hallhatóan jeleznie kell és a kv
megérkezéséig a jelzett helynél kell maradnia. A kv-nek jelentenie kell az eredményes jelzést a vb-nak, és
csak annak utasítására mehet kutyájához. A vb közli a kv-vel, hogy a személyt vagy a hátizsákot találták
meg. A lelőhelyeket meg kell jelölni. A vb utasítására egy segítő kiássa a személyt. A hátizsákot a kv-nek
kell kiásnia. A kv számára megengedett, hogy a hátizsák lelőhelyét megjelölje és a személy keresését
tovább folytassa.
Amíg az elő személyt kiássák a kv anélkül, hogy a mentés végét megvárná egy hj-lel tovább folytatja a
munkát.
A kv-nek van még egy feladata, amit 5 perc alatt meg kell oldani. Mégpedig egy eltemetett személyhívó
helyét meg kell határoznia, ki kell ásnia és azt a vb-nak át kell adnia.
Ezt a feladatot a fegyelmező vagy ügyességi gyakorlat keretében is meg lehet csinálni.
Az első hibás jelzés 30%-kal csökkenti a szimatmunka összpontszámát.
A második hibás jelzésnél a szimatmunkát meg kell szakítani
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Lavinakereső vizsga

C szint

RH-L C

Részei:

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

11-12. old.
15. old.

Szimatmunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A rész - Szimatmunka
Legmagasabb pontszám
A kutya munkaintenzitása és irányíthatósága
A kv viselkedése
2 személy jelzése (személyenként 50 pont)
Kaparás vagy felugatás
Tárgy jelzése
A betemetett személyhívó megkeresése
Kidolgozási idő: max. 30 perc,

200 pont
20 pont
20 pont
100 pont
20 pont
20 pont
20 pont

legalább 10000 m2 -es hómező,
2 személy max. 2 m mélyen a hóba beásva, látási és érintési kontaktus nem lehetséges,
1 hátizsák max. 0,5 m mélyen beásva.
Általános rendelkezések:
A kv a keresőmunkát síléccel végezheti, hacsak a vb nem ad más utasítást.
A személyt és a hátizsákot legalább 20 perccel a kutya indítása előtt el kell ásni. A rejtőzködő személy
közvetlenül az elásás előtt nem segíthet a hóüreg előkészítési munkálatban.
A személyek elásásánál be kell tartani a megfelelő biztonsági előírásokat. A lekeresendő terület jobb
felügyelete és körülhatárolása céljából ezt zászlókkal láthatóan körül kell határolni. A hómezőt
közvetlenül az indítás előtt legalább 3 személynek keresztül kasul síléccel vagy gyalog be kell járnia.
Kivitelezési rendelkezések:
Keresőmunka:
A kv a keresésre kész kutyájával látótávolságon kívül várakozik, amíg szólítják. Ekkor a vb-tól
megkérdezi az elvégzendő feladatokat. A kv közli a feladat megoldásának módját a vb-val. A kv kutyáját
számára megfelelő helyen indítja el. A kv a kiindulópontot csak akkor hagyhatja el, ha a kutya több, mint
50 m-re eltávolodott, látótávolságon kívül van vagy ha jelez és erre a vb utasítást ad.
A kutyának a személyt és/vagy hátizsákot egyértelműen láthatóan vagy hallhatóan jeleznie kell és a kv
megérkezéséig a jelzett helynél kell maradnia. A kv-nek jelentenie kell az eredményes jelzést a vb-nak, és
csak annak utasítására mehet kutyájához. A vb közli a kv-vel, hogy a személyt vagy a hátizsákot találták
meg. A lelőhelyeket meg kell jelölni. A vb utasítására egy segítő kiássa a személyt. A hátizsákot a kv-nek
kell kiásnia. A kv számára megengedett, hogy a hátizsák lelőhelyét megjelölje és a személy keresését
tovább folytassa.
Amíg az elő személyt kiássák a kv anélkül, hogy a mentés végét megvárná egy hj-lel tovább folytatja a
munkát.
A kv-nek van még egy feladata, amit 5 perc alatt meg kell oldani. Mégpedig egy eltemetett személyhívó
helyét meg kell határoznia, ki kell ásnia és azt a vb-nak át kell adnia.
Ezt a feladatot a fegyelmező vagy ügyességi gyakorlat keretében is meg lehet csinálni.
Az első hibás jelzés 30%-kal csökkenti a szimatmunka összpontszámát.
A második hibás jelzésnél a szimatmunkát meg kell szakítani.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Vízivizsga

A szint

RH-W A

Részei:

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

11-12. old.
16. old.

Vízimunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A rész - Vízimunka
Legmagasabb pontszám
Távúszás
Apportírozás - dobás a partról
Apportírozás - dobás a csónakból
Egy kötél egy szörfözőhöz való elvitele
Egy szörföző szörfjével való elhozása
Általános rendelkezések:
A törvények által előírt biztonsági rendelkezéseket be kell tartani.

200 pont
30 pont
30 pont
30 pont
30 pont
80 pont

A szükséges eszközök: 1 motorcsónak, 1 szörfdeszka, 2 apporttárgy (úszó csónakkötél, aminek átmérője 5
cm, hossza 30 cm).
A vízben és a csónakban tartózkodó összes személy köteles úszómellényt vagy szörfruhát viselni.
A kutyáknak vízimunkára alkalmas hámot kell viselniük, mellyel a kutya kiemelhető a vízből.
A vb-nak joga van a vizsgát lemondani rossz időjárási feltételeknél vagy erős áramlásnál.
Kivitelezési rendelkezések:
200 m távúszás
30 pont
A kv kutyájával egy a parttól 200 m-re lévő csónakban van.
A kutyának „Hopp” hj-re és egy kj-re a vízbe kell ugrania. Az ugrásnál segíteni lehet a kutyának.
A csónak a kv-vel visszamegy a partra. A kutyának egyenesen és nyugodtan a partra kell úsznia.
A kv hj-lel és kj-lel bátoríthatja kutyáját.
Apportírozás vízből - dobás partról
30 pont
A kv kutyájával a parton alapállásban helyezkedik el. A kv a tárgyat a partról legalább 15 m távolságra a
vízbe dobja.
Amikor a tárgy nyugodtan úszik, a kutyának „Hozd” hj-re és egy kj-re a tárgyhoz kell úsznia és azt
egyenesen vissza kell a kv-nek hoznia.
A kutyának közvetlenül a kv elé kell ülnie, és a tárgyat addig kell a szájában tartania, amíg azt a kv rövid
szünet után „Ereszd” hj-lel vagy kj-lel el nem veszi.
Hj-re vagy kj-re a kutyának alapállásban kell elhelyezkednie.
Apportírozás vízből - dobás csónakból
30 pont
A kv kutyájával a parton alapállásban helyezkedik el. A tárgyat a partról kb. 25 m-re lévő csónakból a
parttal párhuzamosan a vízbe kell dobni.
Amikor a tárgy nyugodtan úszik, a kutyának „Hozd” hj-re és egy kj-re a tárgyhoz kell úsznia és azt
egyenesen vissza kell a kv-nek hoznia.
A kutyának közvetlenül a kv elé kell ülnie, és a tárgyat addig kell a szájában tartania, amíg azt a kv rövid
szünet után „Ereszd” hj-lel vagy kj-lel el nem veszi.
Hj-re vagy kj-re a kutyának alapállásban kell elhelyezkednie.
Kötél elvitele egy szörfözőhöz
30 pont
A kv kutyájával alapállásban áll a parton. 30 m-re a parttól szörfdeszkáján fekszik egy szörföző, aki
felhívja magára a figyelmet.
A kv egy hj-ére és kj-ére a kutya egy kötéllel a szörfözőhöz úszik. Az elveszi a kötelet, mire a kv a
szörfdeszkát a szörfözővel együtt a partra húzza.
A kutya a szörfdeszka mellett visszaúszik a partra.
Hj-re vagy kj-re a kutya alapállásban helyezkedik el.
Egy szörföző elhozása a szörfdeszkájával
80 pont
A kv kutyájával alapállásban a parton áll. A parttól 30 m-re szörfdeszkáján fekszik egy szörföző, aki
felhívja magára a figyelmet.
A kv egy hj-ére és kj-ére a kutya a szörfdeszkához úszik. A rajta fekvő szörföző a kutyának adja a kötél
végét. A kutya szájába veszi a kötelet és a szörfdeszkát a szörfözővel a partra húzza.
A parton a kutya csak a kv hj-ére engedi el a kötelet.
Hj-re vagy kj-re a kutya alapállásban helyezkedik el.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Vízivizsga

B szint

RH-W B

Részei:

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

11-12. old.
16. old.

Vízimunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A rész - Vízimunka
Legmagasabb pontszám
Távúszás
Egy mentőöv elvitele
Egy csónak partra vitele
Egy kötél elvitele egy a parttól 30 m-re lévő csónakhoz
Egy személy elhozása

200 pont
30 pont
30 pont
30 pont
30 pont
80 pont

Általános rendelkezések:
A törvények által előírt biztonsági rendelkezéseket be kell tartani.
A vízben és a csónakban tartózkodó összes személy köteles úszómellényt vagy szörfruhát viselni.
A kutyáknak vízimunkára alkalmas hámot kell viselniük, mellyel a kutya kiemelhető a vízből.
A vb-nak joga van a vizsgát lemondani rossz időjárási feltételeknél vagy erős áramlásnál.
Kivitelezési rendelkezések:
600 m távúszás
30 pont
A kv egy, a parttól 200 m-re az 1. bójánál lévő csónakban van.
A kutyának „Hopp” hj-re és egy kj-re a vízbe kell ugrania. A csónak elmegy a 2. bójához, ami az előzőtől
200 m-re van, majd megfordul és visszamegy a partra. A kutyának követnie kell a csónakot.
Egy mentőöv elvitele a partról
30 pont
A kv kutyájával a parton alapállásban áll.
Egy személy a parttól 30 m-re a vízbe esik, miközben a csónak továbbmegy. A személy fuldoklóként
viselkedik és segítségért kiált. A kv egy hj-ére és kj-ére a kutya szájába veszi a mentőövre erősített kötelet
és a fuldoklóhoz viszi.
Ezzel a kutya kihúzza a fuldoklót a partra.
Egy csónak partra húzása
30 pont
A kv és a kutya másik 2 személlyel csónakba száll, amely kb. 50 m-re kiúszik. A kv „Hopp” hj-ére és egy
kj-ére a kutya az álló csónakból vízbe ugrik. A kv kutyájának szájába adja a csónak kötelét és a kutya a
partra húzza azt.
Egy kötél elvitele egy, a parttól 30 m-re eltávolodott csónakhoz
30 pont
A kv kutyájával alapállásban a parton áll. A kv kutyája szájába adja a kötél egyik végét, a másik végét a
parthoz erősítik. A kv egy hj-ére és kj-ére a kutya a csónakhoz úszik, ahol a kötél végét odaadja a csónak
vezetőjének. A csónak vezetője beemeli a kutyát a csónakba, melyet aztán a kötél segítségével
visszahúznak a partra.
Egy személy elhozása
Egy személy a parttól 30 m-re a vízbe esik, miközben a csónak továbbmegy.

80 pont

A személy fuldoklóként viselkedik és segítségért kiált. A kv kutyájával alapállásban a parton áll. A kv egy
hj-re és kj-re a kutya a személyhez úszik. Amikor a személy a kutya hámjába kapaszkodott a kutya
visszaviszi őt a partra.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.

Mentőkutya-Vízivizsga

C szint

RH-W C

Részei:

200 pont
50 pont
50 pont
300 pont

11-12. old.
16. old.

Vízimunka
Fegyelmező gyakorlat
Ügyességi gyakorlat
Legmagasabb összpont

A rész - Vízimunka
Legmagasabb pontszám
Távúszás
Egy sodródó csónak elhozása
Egy mentőöv elvitele
Egy személy elhozása egy csónakból
Két személy elhozása a partról

200 pont
40 pont
20 pont
20 pont
40 pont
80 pont

Általános rendelkezések:
A törvények által előírt biztonsági rendelkezéseket be kell tartani.
A vízben és a csónakban tartózkodó összes személy köteles úszómellényt vagy szörfruhát viselni.
A kutyáknak vízimunkára alkalmas hámot kell viselniük, mellyel a kutya kiemelhető a vízből.
A vb-nak joga van a vizsgát lemondani rossz időjárási feltételeknél vagy erős áramlásnál.
Kivitelezési rendelkezések:
1000 m távúszás
40 pont
A kv kutyájával egy csónakban van.
A kutyának „Hopp” hj-re és egy kj-re a vízbe kell ugrania. A csónak kb. 10 m-re a kutya előtt halad, hogy
a kutyára mindig felügyelni lehessen. A kutyának 1000 m-en keresztül a csónak mögött nyugodtan ki kell
úsznia a partra.
Mielőtt a kutya további munkákat végezne, legalább egy órát pihennie kell.
Egy a parttól 30 m-re elsodródott csónak elhozása
20 pont
A kv kutyájával alapállásban a parton áll. A kv egy hj-ére és kj-ére a kutya a sodródó csónakhoz úszik,
amelyben két személy fekszik. A kutya megkeresi a lelógó kötelet, megfogja azt és a csónakot a partra
húzza.
Egy mentőöv elvitele csónakból
20 pont
A kv kutyájával egy csónakban van.
Egy személy a parttól kb. 40 m-re a vízbe esik. A csónak, melyben a kv és a kutya van a parttal
párhuzamosan még kb.20 m-t továbbmegy, majd megáll. A kv egy mentőövet dob a vízbe a személy
irányába, aki fuldoklóként viselkedik. A kv „Hopp” hj-ére és egy kj-ére a kutya a vízbe ugrik és a
mentőövhöz úszik. Megfogja a mentőöv kötelét és a személyhez viszi, aki abba kapaszkodik. Végül a
csónak a személyhez és a kutyához megy, és mindkettőt beemelik a csónakba.

Egy személy elhozása a csónakból
40 pont
A kv kutyájával egy csónakban van.
Egy személy egy álló csónakról a kutya számára észrevétlenül a vízbe csúszik. A csónak továbbmegy. A
kv „Hopp” hj-ére és kj-ére a kutya, a másik, a személytől kb. 40 m-re lévő csónakból a vízbe ugrik és a
passzívan a vízben sodródó személyhez úszik. A kutya megfogja a személyt a karjánál és a csónakhoz
viszi, amelyben a kv tartózkodik.
A személyt és a kutyát beemelik a csónakba.
Két személy elhozása a partról indulva
80 pont
A kv kutyájával alapállásban a parton áll. Két személy a parttól 30 m-re, egymástól kb. 20 m-re kiesik a
csónakból. A kv egy hj-ére és kj-ére a kutya az első személyhez úszik, aki fuldoklóként viselkedik.
Mihelyt megfogta a kutya a hámját, a kutya partra viszi őt. Azután a kutya a második, passzívan viselkedő
személyhez úszik, szájával megfogja a karját, és őt is a partra viszi. A kutya a két személyt egyidejűleg
vagy fordított sorrendben is partra viheti.
Ez a vizsgarész a kv lejelentkezésével és a vb által végzett értékelés ismertetésével ér véget.
Általános rövidítések:
F.C.I.
IRO
NRO
NyF
KV
HJ
KJ
VV
VB
TB

Nemzetközi Kynológiai Szervezet
Nemzetközi Mentőkutyás Szervezet
Nemzeti Mentőkutyás Szervezet
nyomfektető
kutyavezető
hangjel
kézjel
vizsgavezető
vizsgabíró
teljesítménybíró

