
Képesség és magatartás vizsgálat retrieverek részére 

 

A vizsga célja: fiatal retrieverek öröklött tulajdonságainak vizsgálata, különös tekintettel a fajtára 

jellemző tulajdonságokra. 

1- Mezei keresés: a feladat megkezdése előtt a bíró kihelyez a mezőre egy lőtt vadat mely lehet 

fácán vagy tőkésréce. A kihelyezés 40-50 méterre legyen az indítás helyétől. Kívánatos az 

alacsony vagy közepes aljnövényzet valamint a jó szél, mely segíti a kutya munkáját. A vezető 

a kihelyezést láthatja, de a kutya nem. A bíró utasítására a vezető a kutyát elengedi mezei 

keresésre, bíztathatja lendületes és intenzív keresésre, de nem követelmény a kiforrott 

keresés. A kutyának a kihelyezett lőtt vadat önállóan kell megtalálni, azt egyértelműen jelezni 

kell. A vezető az indítás helyétől számítva 20-25 méterig követheti kutyát, ott meg kell állnia.  

A mezei keresés közben a vizsgán jelenlévő segítő vadász vagy bíró (vadász engedéllyel 

rendelkező) a bírálati kör vezető bírájának utasítására lövést ad le, sörétes vadászfegyverrel. 

A lövést akkor célszerű leadni, amikor a kutya és vezetője között legalább 10-20 méter 

távolság van. A jó idegrendszerű, stabil kutya a lövésre felfigyel, de néhány másodperc 

eltettével folytatja a munkát, félelmet nem mutatva. Amennyiben a kutya a lövésre 

érzékenységet illetve ijedtséget mutat, úgy abban az esetben a bíró döntése alapján újabb 

lövés hangzik el.  

Lövés érzékenység: lövésre megijed, megtorpan, de rövid idő elteltével folytatja a munkát.  

Lövésfélőség: a lövésre félelem jeleit mutatja, nem folytatja munkáját rövid idő elteltével, a 

keresési távolság jelentősen (50%) csökken, vezetője mellé szalad vagy menekül, láb mellől 

nem megy el a vezető utasítása ellenére sem.   A feladat teljesítésének feltétele, hogy a kutya 

a kihelyezett lőtt vadat találja meg, azt jelezze a fajtára jellemző módon. Nem követelmény a 

lőtt vad apportírozása. A vezetőnek a bíró instrukciókat adhat az eredményes feladat 

végrehajtás érdekében 

 

Kívánatos:  Érdeklődés, találni akarás, önállóság, stabilitás. Pozitívan értékelendő, ha a 

kutya önállóan megpróbálja az észlelt szagokat lekontrolálni.  

Hibák: Lövésfélőség, a vad kikezdése,- elásása, vad iránti érdektelenség, alapvető 

engedelmesség hiánya. 

 

Nem kötelező minden vizsgázó kutyának új vadat kihelyezni. Amennyiben a bíró úgy ítéli 

meg, hogy a keresést jelentősen befolyásoló tényező áll fenn (pl.: szél irányának változása), 

úgy abban az esetben a keresés irányát megváltoztathatja, vagy újra kihelyezi a lőtt vadat a 

feladatot megállítva. 

Bírálandó:  Orrjóság, orrhasználat, keresési stílus, stabilitás, engedelmesség. 

 

 

 

 

 

 



2- Mezei elhozás, elhozási készség: A bíró egy 500 gr-os dummyt dob alacsony aljnövényzetű 

mezőn (lehetőség szerint a kutya figyelmét felkeltve) miközben a kutyát vezetője pórázon 

tartja a bírótól 15-20 méterre. Az apport tárgy esését követően a vezető indítja kutyáját. A 

kutyának lehetőség szerint önállóan kell a dummyt megtalálnia. Nem követelmény a kézbe 

történő átadás, de a dummyt a vezetőjéhez kell vinni a kutyának. A vezető a feladat alatt 

bíztathatja kutyáját, de a fizikai kontaktus nem megengedett. 

 

Kívánatos:  Feltétlen lendületes elhozás, átadás, érdeklődés, stabilitás.   

Hibák: Apportmegtagadás, érdektelenség, alapvető engedelmesség hiánya. 

Bírálandó:  Lendületesség, feltétlen elhozás, átadás. 

Amennyiben a kutya nem viszi vezetőjéhez a dummyt, úgy abban az esetben a feladatra 

„Nem megfelelt” minősítést kap. Behíváskor a vezető kéz, hang és síp- jeleket adhat a 

kutyának. A dobás és a feladat nem ismételhető meg egy adott vizsga alkalmával. 

 

3- Vízi elhozás, vízkedvelés: A bíró egy 500 gr-os dummyt, dob a nyílt vízbe (parttól minimum 5-

6 méter), miközben a kutyát vezetője pórázon tartja a bírótól 2-3 méterre. Az apport tárgy 

vízbe esését követően a vezető indítja kutyáját. A kutyának önállóan kell a vízbe mennie. A 

kutyának az apport tárgyat úszva kell kihoznia a vízből. Nem követelmény a kézbe történő 

átadás, de a dummyt a partra ki kell hozni a kutyának. A vezető a feladat alatt bíztathatja 

kutyáját, de a fizikai kontaktus nem megengedett. 

Kívánatos:  Vízkedvelés, érdeklődés, feltétlen lendületes elhozás, stabilitás.   

Hibák: Vízbe menetel megtagadása, apportmegtagadás, érdektelenség, alapvető 

engedelmesség hiánya. 

Bírálandó:  Vízkedvelés, feltétlen elhozás, stabilitás. 

Amennyiben a kutya nem hozza ki a dummyt a vízből, úgy abban az esetben a feladatra „Nem 

megfelelt” minősítést kap. Behíváskor a vezető kéz, hang és síp- jeleket adhat a kutyának. A 

dobás és a feladat nem ismételhető meg egy adott vizsga alkalmával. 

 

 

Feladatok értékelése: „Megfelelt” / „Nem felet meg” minősítésekkel. A képesség és magatartás 

vizsgálat csak akkor tekinthető sikeresnek, ha mindhárom feladaton „Megfelelt” minősítést kap a 

kutya. Tenyészszemle sikeres küllemi bírálata (standardnak megfelelő) esetén, a kutya származási 

lapjára felvezethető a „Tenyészthető” minősítés. Sikertelen vizsga esetén a képesség és 

magatartásvizsgálat a kutya négy éves koráig ismételhető. 

 

 

 


