
MAGATARTÁS ÉS 

KÉPESSÉGVIZSGÁLAT  

RETRIEVEREK RÉSZÉRE 

 

A vizsga célja megállapítani a retrieverek genetikai képességét, 

különös tekintettel a fajtára jellemző öröklött tulajdonságokra. A 

képességvizsga a tenyészthető cím kiadásának feltétele. 

A vizsga lehetőleg a tenyészszemlével azonos helyen kerül 

megrendezésre, aljnövényzettel fedett területen, ahol 

vadászfegyverrel való lövés leadására van lehetőség, továbbá ahol 

lehetőleg sekély partú, de mély, úszást igénylő nyíltvízfelület 

rendelkezésre áll. Lövést a vizsgán csak sörétes vadászlőfegyverből 

szabad leadni. 

A vizsgát lehetőleg a tenyészszemlével azonos időben, 12 hónapos 

kortól, FCI törzskönyvvel rendelkező retrievereknek rendezik, de a 

tenyészszemle küllemi bírálata és képességvizsgálata külön-külön 

időpontban is végezhető. 

A képességvizsga nem jogosít a Munka osztályba történő nevezéshez 

és a Champion cím kiadásához. 

A magatartás és képességvizsgán csak olyan retriever vehet részt, 

amely az FCI által elismert származási lappal rendelkezik. 

Betegségre gyanús, vagy beteg kutyát nem szabad felvezetni. 

Szemmel láthatóan vemhes és szoptató szuka nem vezethető fel. 

Tüzelő szukák a magatartás és képességvizsgálaton csak azt 

követően vehetnek részt, amikor az összes vizsgázó már befejezte az 

összes feladatot. Minden retrievernek azonosíthatónak kell lennie 

(mikrochip, melynek meg kell egyeznie a származási lapon szereplő 

számmal). Azonosíthatatlan kutya nem bírálható. A nevezés a 

képességvizsgára írásban, a rendezvény előtt 14 nappal a megadott 

nevezési címre postán, az egyesület honlapján online nevezéssel 



küldendő el, amely az alábbi dokumentumokat kell, hogy 

tartalmazza: 

 törzskönyv másolat, 

 nevezési díj befizetését igazoló bizonylat (a szervező 

elfogadhat helyszíni fizetést is, de ezt a vizsgafelhívásban 

jeleznie kell) 

 klubtagságot igazoló bizonylat (ha van) 

 a fejlécen kitöltött képességvizsga bírálati lap (a klub 

honlapjáról letölthető dokumentum, vagy a szervező által 

elektronikusan elküldött bírálati lap nyomtatvány)  

A bírálati lapnak tartalmaznia kell az FCI, MEOESZ logót, illetve a 

szervező Egyesület logóját vagy annak hiányában annak pontos 

nevét. Ezen kívül a vizsga helyét, dátumát, a vizsgázó kutya tk-i 

nevét, ivarát, születési idejét, fajtáját, chip és tk-i számát, valamint 

tulajdonosának nevét, pontos címét és tenyésztőjének nevét.  

A bírálati lapon fel kell tüntetni a feladatokat, ezen a vizsgán a bírók 

nem pontoznak, sikeres feladat esetén „megfelelt”, nem sikeres 

feladat esetén „nem felelt meg” minősítést adnak.  A három feladat 

után a bírók a bírálati lap végén található MEGFELELT illetve NEM 

FELELT MEG szavak közül aláhúzzák vagy bekarikázzák azt, amit 

az összesített pontok alapján a kutya érdemel. A bírálati lapokat a 

Vezető bíró és a Bíró minden esetben aláírásával hitelesíti. (ajánlott 

bírálati lap mellékletként) 

 

A magatartás és képességvizsgálat a következők szerint történik: 

1. feladat: Általános viselkedés - kapcsolat a vezetővel - elhozási 

készség vizsgálata 

Egy alacsony aljnövényzettel fedett réten a kutyáról a pórázt levéve a 

vezető szabadon mozog a bírók instrukcióit követve. Kívánatos, 

hogy a kutya magabiztosan, önállóan mozogjon, de tartson 



kapcsolatot gazdájával, lehetőleg anélkül, hogy az hanggal vagy 

síppal utasításokat adjon neki. A feladat közben lövés hangzik el 

sörétes vadászpuskából. A kutya nem mutathat ijedtséget, nem futhat 

el, nem futhat félve vezetőjéhez vagy bújhat el. Ha a kutya 

viselkedése nem egyértelműen értékelhető, akkor a bírók újabb lövés 

leadását kérik. 

 

A feladat végén a bírók utasítására a vezető a kutyát behívja, majd 

egy dummyt dob el és a kutyával elhozatja. A vizsgán standard, 500 

grammos vászon dummy-t kell használni, melyet vagy a vizsgázó 

hoz magával vagy annak hiányában a szervező biztosít. Nem feltétel, 

hogy a kutya stabil legyen, vagy szabályosan adjon át, de az 

apporttárgyat hezitálás nélkül fel kell vennie és a vezetőhöz 

odavinnie. 

 

Az elhozási feladatot ezután megismétlik, de ezúttal az egyik bíró 

dob ki egy dummy-t, és közben a segítő lövést ad le egy sörétes 

vadászfegyverből. A kutyának hasonlóan az előzőhöz végre kell 

hajtani az elhozást. 

Amennyiben a kutya lövésfélő, és/vagy megtagadja az apport 

felvételét vagy azt felvéve  hívásra sem viszi a vezetőhöz, úgy a 

feladat nem teljesítettnek tekintendő, a kutya NEM FELELT MEG 

minősítést kap. 

 

 

2. feladat: orrhasználat, keresési stílus vizsgálata 

Közepes aljnövényzettel fedett területen a kutyától 30-40 méterre - a 

szélirány figyelembevételével - kihelyezésre kerül egy (nem élő) 

szárnyasvad vagy szőrmés vad.A bíró utasítására a vezető szabadon 

engedi kutyáját és keresésre bíztatja. Szükség esetén lassan a vad 

felé pár métert sétálva lehet segíteni a kutyát (maximum 10 méter), 



de elvárás, hogy a kutya a szagfelvételt jelezve, önállóan találja meg 

azt. 

Nem feltétel, hogy a kutya felvegye és a vezetőjéhez vigye a vadat, 

ugyanakkor a kutya NEM FELELT MEG minősítést kap ha azt  

- elviszi és nem behívható vele 

- elássa 

- belehentereg  

- elkezdi rágni, enni 

- levizeli 

 

3. feladat: Vízszeretet vizsgálata 

 

A bíró egy dummy-t dob a nyílt vízre, amit a kutyának ki kell 

hoznia. 

 

Nem feltétel, hogy a kutya stabil legyen, de elvárás, hogy önállóan 

menjen be, ússzon legalább 10 métert és a partra hozza ki az 

apportot. A kézbe történő átadás nem feltétel. 

Ha a kutya megtagadja a vízbe menetelt vagy nem hozza ki az 

apportot, akkor a feladat nem teljesített, a kutya NEM FELELT 

MEG minősítést kap. A vezető szóval biztathatja a kutyát, de 

semmilyen fizikai kontaktus nem engedélyezett. 

A feladatok értékelése "megfelelt" / "nem felelt meg" 

minősítésekkel történik. 

A képességvizsgálat csak akkor tekinthető sikeresnek, ha 

mindhárom feladaton "megfelelt" minősítést kap a kutya.  

Sikertelen vizsga esetén a magatartás- és képességvizsgálat a 

kutya négy éves koráig ismételhető. 


