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/1986. számú

EGYÜTTES UTASÍTÁSA
a járőrkutya-vezetők és szolgálati kutyáik országos versenyéről
szóló 1/1984. számú együttes utasításuk 2 .számú mellékletének
módosí tásáról.
Budapest,1986. március 24-n.

A járőrkutya-vezetők és szolgálati kutyáik 1984-ben meg
tartott első országos versenyén szerzett tapasztalatok
alapján

- a versenybizottságok munkájának megkönnyítése,

a követelmények egységes elbírálása érdekében - az 1/1984.
számú együttes utasításunk módosítására kiadjuk az alábbi
u t a s í t á s t
1.

:

Az 1/1984.számú együttes utasítás 2.számú melléklete
ként kiadott "Az Országos Járőrkutya Verseny Szabály
zata" hatályát veszti, és helyébe ezen utasítás mellék
leteként kiadott - azonos című - új szabályzat lép.

2.

Az új szabályzat előírásait az 1986. évi versenyek
so r á n m
r alkalmazni kell.
á

VÁRY MIKLÓS r.ezredes
BM IV/II. csoportfőnök

T Ó T H F E RENC r. vezérőrnagy
az országos rendőr-főkapitány
közbiztonsági és közlekedési
helyettese

Melléklet: Versenyszabályzat /23 lap/
Készült : 200 példányban
Kapják

:

az 1/1984. együttes utasítás elosztójaa szerint
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A nevezéseket az elsőfokú rendőrkapitányságok köz
biztonsági és közlekedési osztályvezetői / és a
BRFK KÖP parancsnoka/ a versenyév február 1-ig ter
jesszék fel a megyei /budapesti/ rendőr-főkapitány
ságra.
3. Az országos verseny döntőjének megszervezésére
területi elődöntők megtartása után kerül sor.
a . / A versenyévben elődöntőnek kell tekinteni a
kutyás járőrszolgálatról kiadott 16/1983. sz.
BMh-i intézkedés 8. pontjában kötelezően meg
határozott megyei szintű összevont teljesít
ménybírálat jellegű továbbképzést.
b . / Az elődöntők bírálóbizottságát a megyei rendőr
főkapitányságok szakelőadóiból, a nyomozókutya
vezetőkből és a versenyen nem indított járőr
kutyavezetőkből kell összeállítani. Meghívás
alapján bizottság munkájában részt vehetnek
a BM Határőrség kutyaügyi előadói, egyes ese
tekben a BM Kutyavezető-képző Iskola tanárai,
kiképzői is.
4. A területi elődöntők megszervezéséért - a tárgyév
első felében történő lebonyolításáért - a megyei
rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési
osztályvezetői /Budapesten a BRFK Közbiztonsági
osztály vezetője/ felelősek. A versenyek gyakor
lati feladataihoz szükséges terep- és berendezé
si tárgyak, eszközök biztosítása érdekében épít
senek ki kapcsolatot a BM Határőrség alegységeivel.

5. A megyei közbiztonsági és közlekedési /budapesti
közbiztonsági/ osztályvezetők az elődöntőkből az
országos döntőbe jutottak névsorát augusztus 15-ig
a BM Kutyavezetőképző Iskola parancsnokának küld
jék meg.

a./ A döntőbe bejutók - a járőrkutyavezetők rend
szeresített létszámához viszonyított - számát
az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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b/ A területi elődöntőből továbbjutó létszám
mellett a BM ORFK II-l Osztály, illetve a BM
IV/II-1 Osztály javaslatára az elődöntőn - a
kutya vagy vezetőjének betegsége miatt - nem
indítottak közül hosszabb ideje kiemelkedő
munkát végző kutyavezetőkből további 5 - 6 fő
a döntőben részt vehet.
6. A döntő lebonyolítására a járőrkutya-vezetők peri
odikus továbbképzése keretében - a tárgyév 3. ne
gyedévében - a BM Kutyavezető -képző Iskolán kerül
sor, a szükséges tapasztalatok megszerzéséig, a nyil
vánosság kizárásával.

a/ Az országos döntő résztvevőinek berendelése a
BM ORFK vezető közbiztonsági és közlekedési
helyettesének az adott évre a járőrkutya-vezetők
képzésére és központi továbbképzésére vonatkozó
körlevélében történik.
b/ A döntő megszervezéséért a BM ORFK II-l Osztály
vezetője, gyakorlati lebonyolításáért pedig
a BM Kutyavezető-képző Iskola parancsnoka fe
lelős.
c/ A versenyben részt vevő rendőrök és szolgálati
járőrkutyáik teljesítmény-bírálata az utasítás
2. számú mellékletében kiadott versenyszabály
zat alapján történik.
7. A BM Kutyavezető-képző Iskola állománya a területi
elődöntők lebonyolításához nyújtson elvi segítséget,
illetőleg néhány megyében - előzetes egyeztetés alap
ján - abban gyakorlatban is vegyen részt.
8. Az országos verseny első helyezettje fém vándor
serleget kap, melyre a győztes nevét bevésik.
A serleget a következő versenyig a győztes szol
gálati helye szerinti rendőrkapitányságon kell őrizni.
Az első három helyezést elért rendőrök tárgyjutalom
ban és oklevélben részesülnek. A döntő valamennyi
résztvevője emléklapot kap.
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9. A versenyre benevezett járőrkutya-vezetők részére a te
rületi versenyek és a döntő előtt - a szolgálati idő ter
hére - 3-3 nap felkészülési időt kell biztosítani, amit
elsősorban az őrző-védő feladatok, valamint az akadálypálya elemei leküzdésének gyakoroltatására kell fordítani.
10. A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági helyettesei az uta
sításban foglaltak végrehajtására intézkedjenek.
11. Jelen utasítás a kiadás napján lép hatályba. Az érintett
személyi állománnyal ismertetni kell.

VÁRY MIKLÓS r.ezredes sk.
BM IV/II.csoportfőnök

TÓTH FERENC r.vezérőrnagy
az országos rendőr-főkapitány
közbiztonsági és közlekedési
helyettese h.
Grimela Sándor r. ezredes sk.

A kiadmány hiteléül:
Pálmai Imréné r. tzls.

Melléklet: - a döntőbe jutó létszám
megyei bontásban /1 lap/
- Versenyszabályzat /20 lap/

Készült: 200 példányban
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak
Kapják: Elosztó szerinti
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1.számú melléklet

K I M U T A T Á S

az országos járőkutya-verseny döntőjébe továbbjutó lét
számról megyei bontásban

1.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

7 fő

2.
3.

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő
4 fő

4.

Békés megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő

3.
6.

Borsod-Abaú j-Zemplén megyei Rendőr-főkapitány
ság
Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

5 fő
3 fő

7.

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság

2 fő

8.

Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő

9.

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő

10.
11.

Heves megyei Rendőr-főkapitányság
Komárom megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő
3 fő

12.

Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság

2 fő

13.

Pest megyei Rendőr-főkapitányság

4 fő

14.
15.
16.

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
Szabolcs-Szatmár megyei Rendőrfőkapitányság
Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő
3 fő
3 fő

17.
18.

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság
Vas megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő
2 fő

19.
20.

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
Zala megyei Rendőr-főkapitányság

3 fő
2 fő

ÖSSZESEN :

64 fő
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2 . s z á mú m e l l é k l e t

AZ ORSZÁGOS JÁRŐRKUTYA VERSENY
SZABÁLYZATA
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Országos Járőrkutya Verseny két évenként kerül megren
dezésre. A versenyen azok kötelesek részt venni, akik
- az utasításban szabályozott módon - a részvételre jogot
szereztek.

A járőrkutya-vezetők és a járőrkutyák teljesítményeit ver
senybizottság értékeli a Szabályzat előírásai szerint. A
Bizottság három főből áll. Ezek: a Bizottság Elnöke és két
versenybíró. A Bizottság Elnöke felügyeletet gyakorol a
versenybírók működése felett és dönt a vitás kérdésekben.
A versenybírók feladata a versenyfeladatok pontozásos ér
tékelése és a végrehajtás közvetlen irányítása.

Az egyes fázisok végeredményét a két versenybíró által adott
pontérték átlaga adja.
A versenybírók az értékelést egymástól függetlenül végzik,
észrevételeiket külön eredménylapon rögzítik.
A végeredményt összesített eredménylapon kell nyilvánosság
ra hozni. Verseny közben a Bizottság tagjai a verseny állá
sáról és a részeredményekről felvilágosítást nem adhatnak.
A verseny végrehajtása közben a Bizottságot kérdésekkel, vagy
véleménynyilvánítással zavarni tilos. A Bizottság tanácsko
zásán és megbeszélésein, az elöljárón kívül más nem vehet
részt.
Versenyre csak egészséges kutyák bocsáthatók, ezért a ver
seny előtt a kutyák állatorvosi vizsgálata kötelező.
A versenyen való részvétel sorrendjét minden versenynapon
külön sorsolással kell eldönteni. Tüzelő szukák a sorsolás
eredményétől függetlenül, csak elkülönítve és utolsó indu
lóként vezethetők versenyre.
A szabályzat értelmében: a kutyának adott parancs = vezény
szó és jel egyidejű alkalmazása.
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V E R S E N Y - F E L A D A T O K

I.

ELMÉLETI KYNOLÓGIA

Értéke:

50 pont

1 . Három, az alább felsorolt témakörből származó kérdéscsoport megválaszolása:
a/ reflex-elmélet,
b/ kiképzési módszertan,
c/ a kutyák szolgálati alkalmazása.

II. FEGYELMEZŐ GYAKORLATOK
/A kutyákon az 1-8. gyakorlatok végrehajtása közben száj
kosár van/

1. Pórázon vezetés

Értéke:

5 pont

A kutyavezető szabályos jelentkezés után kutyáját pórázon
vezetve, a versenybíró által meghatározott irányban, annak
utasítására rendes menetütemben elindul.
A kutyának úgy kell vezetője bal oldalán mennie laza pórá
zon, hogy a kutya jobb vállizülete a vezető testével egy
vonalban legyen.
A póráz a gyakorlat végrehajtása során nem feszülhet meg.
A kutyának szabályos helyzetét akkor is meg kell tartania,
ha a vezető, a vizsgáztató utasítására "Jobbra át!", Bal
ra át! Hátra arc!" "Kiskör jobbra!" "Kiskör balra!" fordu
latokat végez.
A gyakorlatot lassú lépésben és futólépésben is el kell
végezni. A gyakorlat végrehajtása során a kutyavezető a
"Lábhoz!" parancsot indulás előtt és minden irány- és menet
ütemváltoztatás előtt alkalmazhatja.
Pórázon vezetés közben úgy kell irányítani a kutyavezető
mozgását, hogy egy 3-4 főből álló civilruhás embercsoport
közelében haladjon el.
A gyakorlat végrehajtása akkor ér véget, amikor a kutyave
zető megáll és a kutya, vezetője bal oldalán parancsra leül.
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Hibának minősül:

Levonható pontszám;

- parancs, vezényszó

vagy jel ismétlése

1 pont

- póráz ismételt megrántása

1 pont

- ha a kutya előre vagy oldalirányba húz,
a pórázt rángatja, fordulatoknál nem iga
zodik vezetőjéhez

1-3 pont

- ha a vezetőjét bármilyen módon akadályozza
a mozgásban

2 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya nem vezethető pórázon

2. Szabadonkövetés

Értéke:

10 pont

A pórázon vezetés befejezése után - a versenybíró utasításá
ra - a kutyavezető lecsatolja a kutyáról a pórázt, majd a
bal vállán átvetve, jobb oldalán összekapcsolja.
A szabadon követés alaki végrehajtása megegyezik a pórázonvezetésnél leírtakkal, annak közvetlen folytatása.
Végrehajtás közben - versenybírói utasításra - a kutyaveze
tő az egymástól kb. 6 méter távolságban álló emberek közé
megy, majd megáll és a kutyát láb mellett vezényszóval állít
ja, ülteti és fekteti, a versenybíró által meghatározott
sorrendben és alkalommal.
A vezényszó egyszeri ismétlése megengedett.
Levonható pontszám:

Hibának minősül:

- parancs, vezényszó vagy jel ismétlése
- ha a kutya nem a kívánt jármodon követi
- ha a személyekkel szemben agresszív
magatartást tanúsít
- ha a kutya láb mellől elugrik, elszalad

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a szabadonkövetésre vonatkozó parancsot nem
teljesít i .
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3. Menet közben ültetés

Értéke: 5 pont

A szabadonkövetés közvetlen folytatásaként a kutyavezető
szabadonkövetésben elindul a versenybíró által meghatáro
zott irányba. 15 lépés megtétele után a versenybíró ülte
tésre ad utasítást.
A kutyavezető az "ülj!" paranccsal menetközben ültesse a
kutyát és megtorpanás nélkül 15 lépést haladjon tovább,
majd álljon meg.

10' elteltével - a versenybíró utasítá

sára - hajtson végre "hátra arc" fordulatot, majd menjen
a kutyához, kerülje meg és álljon alaphelyzetbe.
A gyakorlatot rendes lépésben kell végrehajtani.

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- a parancs, vezényszó vagy jel ismétlése

1 pont

- ha a kutya az "Ülj!" parancsra nem ül le
azonnal vagy nem több mint 5 lépést a
vezető után megy

1-3 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya az ülésre vonatkozó parancsot nem teljesíti,
- ha az "Ülj!" parancs után több mint 5 lépést megy a v e 
zetője után.
4. Menet közben fektetés

Értéke:

5 pont

A menet közben ültetés után, annak folytatásaként kell vég
rehajtani.
A feladat végrehajtása és elbírálása értelemszerűen megegye
zik a menet közbeni ültetésnél leírtakkal.

5. Menet közben állítás

Értéke:

5 pont

A menet közbeni fektetés után, annak folytatásaként kell
végrehajtani.
A feladat végrehajtása és elbírálása értelemszerűen meg
egyezik a menet közbeni ültetésnél leírtakkal.
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6 . Előreküldés

Értéke:

15 pont

A kutyavezető a lábnál ülő kutyát a versenybíró utasítására,
meghatározott irányba előreküldi.
Az előreküldés távolsága 40-60 méter.
Előreküldés alkalmával parancs alkalmazható és két alkalommal
ismételhető.
Megengedett, hogy a kutyavezető az indulási ponttól - bizta
tásként - 5 lépést tegyen előre. A versenybíró által megha
tározott távolságban a kutyavezető paranccsal megállítja,
leülteti vagy lefekteti a kutyát. A kutyának a vezetővel
szembefordulva, 1 percig állva, ülve vagy fekve kell maradnia.

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- ha a kutya a testhelyzetét parancs nélkül
megváltoztatja,

illetve a kettőnél több

szöri parancsismétlés

2 pont

- ha a kutya a helyét elhagyja

2-5 pont

- ha a kutya eltér a kijelölt iránytól
15°-30°-ig

5 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya 20 méternél nagyobb távolságra nem megy előre,
- ha a kutya a vezetőtől elszalad, vagy 30°-nál nagyobb
szögben eltér a kijelölt iránytól,
- ha a vezetőjét elhagyni törekszik.
7. behívás

Értéke:

10 pont

A behívás közvetlen folytatása az előreküldés gyakorlatnak.
A versenybíró utasítására az előreküldött kutyát paranccsal
hívja be a kutyavezető.
A parancs egyszeri ismétlése megengedett.
A kutyának élénk ütemben, egyenes vonalban kell bemenni a
vezetőjéhez, előtte parancsra leülnie, majd "Lábhoz!" pa
rancsra kell elfoglalnia az alapállást.
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Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- a parancs egynél többszöri ismétlése

1 pont

- ha a kutya vonakodva vagy lassan megy
be a vezetőhöz

1-5 pont

- ha a kutyavezető előtt parancsra nem
ül le

2 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutyavezető 20 másodpercen belül nem tudja behívni a
kutyát

8. Helybenmaradás

Értéke:

10 pont

A vezető a kutyáját a versenybíró által meghatározott helyen,
tetszés szerinti testhelyzetben hagyja, majd a kutyától az
"Ott maradsz!" parancs kiadása után 40 méter távolságra,
rejtekhelyre eltávozik.
Eltávozás közben és a gyakorlat végrehajtása alatt parancs,
vezényszó vagy jel nem alkalmazható.
A gyakorlat végrehajtásának időtartama 10 perc.
A gyakorlatot zavaró körülmények között kell végrehajtani.
A kutyától kb. 40 méter távolságra egy versenyző kutyájával,
fegyelmező gyakorlatokat hajt végre.
Ha a kutya testhelyzetét megváltoztatja, de a helyét nem hagy
ja el, a gyakorlat maximális pontszámmal értékelhető.
Részértékelés nincs!
A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a helyét 2 méternél nagyobb távolságra elhagyja.

9. Lövés hanghatása iránti közömbösség

Értéke: 10 pont

A menekülő lefogása gyakorlat végrehajtása közben a segédtől
kb. 20-30 méter távolságból - a hatástalanított fegyverrel két lövést kell leadni. Az első lövést a kutya indítása és
a lefogás között, a második lövést a fogás közben kell lead
ni. A kutya a lövés hanghatására nem reagálhat, a gyakorlat
végrehajtását folytatnia kell.

ÁBTL -4.2 -50-360/86/1 /13

7

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- ha a kutya figyelmét a lövés rövid időre
elvonj a

1-3 pont

- ha a második lövésre elengedi a segédet,
3 pont

de rögtön újra fog

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a lövésre félelmet mutat vagy a lövőre támad,
- ha a lövés hanghatása miatt a menekülő segédet nem fogja
le, megriad.

10. Élelem megtagadása

Értéke:

15 pont

A kutyavezető a versenybíró által meghatározott helyen kutyá
ját biztonságosan leköti, majd rejtekhelyre távozik.
A versenybíró utasítására, egy - a kutya számára ismeretlen
személy a kutyát megközelíti és hú sdarabkával kínálja és az
élelem elfogadására biztatja. Az idegen, kedveskedő hangon
beszéljen a kutyához, de a kutya nevét nem említheti. Ha a
kutya a versenybíró megítélése szerint megtagadta az élelmet
az idegen dobja a húst a kutya elé, de a kutyára nem dobhat
ja. Ezután az idegen azonnal távozzon. A versenybíró engedé
lyével a kutyavezető menjen a kutyájához és vegye azt póráz
ra. A gyakorlat folytatásaként a kutyavezető a versenybíró
által meghatározott helyről és irányban szabadonkövetésben
induljon el a kutyájával.
A menetvonal egy 4 méter átmérőjű - hú sdarabkákkal teleszórt
kör középvonalán haladjon át. A kutyavezető indulás előtt
"Lábhoz!" parancsot adhat a kutyának.
A kutyavezető nem befolyásolhatja a kutyát.
A kutya az élelmet megszagolhatja.
Részértékelés nincs.
A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutyavezető a kutyát bármilyen módon befolyásolja
vagy az élelem megtagadására ösztönzi,
- ha a kutya megnyalja, a szájába veszi vagy megeszi az
élelmet.
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III. ÜGYESSÉGI GYAKORLATOK
1. Akadályugrás

Értéke:

5 pont

A vezető a szabadon levő kutyával alapállásban helyezkedik el
a 100 cm magas kerítést utánzó akadállyal szemben, attól tet
szés szerinti távolságra, de 3 méternél nem közelebb.
A versenybíró utasítására a kutyavezető az "Akadály!"Hopp!"
paranccsal az akadály leküzdésére küldi a kutyáját. A kutya
vezető fusson együtt a kutyával.
Az akadály leküzdése után a kutyavezető rendelje lábhoz,
alapállásba a kutyát. Az akadályt 6 évesnél fiatalabb ku
tyáknak érintés nélkül kell átugrani.
Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- ha a 6 évesnél fiatalabb kutya
érinti az akadályt

2 pont

- ha az akadály átugrása után elszalad
vezetőjétől

1 pont

- ha csak a második indításra ugorja át

3 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a második indításra sem ugorja át az akadályt.

2. Árokugrás

Értéke:

5 pont

A vezető a szabadon lévő kutyájával alapállásban helyezkedik
el a 3 méter széles árokkal szemben, attól tetszés szerinti
távolságra, de 5 méternél nem közelebb.
A versenybíró utasítására a kutyavezető az árok átugrására
küldi a kutyát. A kutyavezető fusson együtt a kutyájával.
Az árok átugrása után a kutyavezető kb. 5 métert fut, majd
lépésre váltva, a kutyát lábhoz, alapállásba rendeli.
Az elbírálás szempontjai az akadályugrás elbírálásánál le
írtakkal értelemszerűen megegyeznek.
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3. Létrán járás

Értéke:

10 pont

A 2 méter magas létrától tetszés szerinti - de 1 méternél nem
kisebb - távolságra leültetett kutyát a vezető "Létrára!"
vezényszóval felküldi a létrára, majd a gerendán megállítja.
Az "Állj!" helyzet maximálisan 1 percig tartható ki. Végrehaj
tása után - a versenybíró utasítására - a vezető továbbküldi
a kutyát a gerendán, majd a lemászó leküzdése után lábhoz
rendeli. A gyakorlat végrehajtásánál a vezető a kutyával egy
vonalban a létrától legalább 2 méterre haladjon.

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- a kutya látható félelme,bizonytalansága

1-5 pont

- ha a kutya létra leküzdése után elszalad
vezetőjével

2 pont

- ha a kutya csak a második indításra hajtja
végre a gyakorlatot

3 pont

- ha a kutya a gerendáról, ill. lemászóról
leugrik

3 pont

- ha az álló testhelyzetet nem veszi fel,
vagy idő előtt megváltoztatja

4 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a másodszori indítás is sikertelen.

4. Palánkmászás

Értéke:

5 pont

Követelmény a 180 cm-es palánk átmászása. A kutya indítása
alapállásból, a palánktól tetszés szerinti távolságból törté
nik. Megengedett, hogy a vezető a kutyával egyvonalban fusson
a palánk mellett.
A kutya fö ldreérésekor a vezető hívja lábhoz a kutyát, majd
a palánk vonalától kb. 5-6 métert továbbhaladva álljon alap
állásba.
Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- ha a palánkon átjutás után a kutya
elszalad vezetőjétől
- a kutya egyszeri ellenszegülése
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A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a második indításra sem küzdi le a palánkot.
5. Járműre fel- és leugrás

Értéke:

5 pont

A vezető a kutyát szabályosan pórázon vezetve, a lehajtott
hátulsó támfalu tehergépkocsi mögé megy kb. 3 méter távol
ságra és alapállásban helyezkedik el. A versenybíró utasí
tására a kutyát "Akadály!"Hopp!" vezényszóval felugratja a
gépkocsira.
Ha a kutya nem tud elég biztosan megkapaszkodni, a vezető
a segítségére lehet.
A kutyát a rakfelületre történő felugrás után le kell fek
tetni, majd a vezető is jusson fel.
A versenybíró utasítására először a kutyavezetőnek kell le
ugrani a gépkocsiról - a kutya addig fekve marad - majd az
"Akadály! Hopp!" vezényszóval a kutyát is ugrassa le.

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- ha a kutya csak ismételt indításra képes
fel, vagy leugrani

2 pont

- ha a kutya a vezető fölmászása és leugrása alatt nem marad fekve

1 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
Kétszeri sikertelen indítás esetén.

IV. ŐRZŐ-VÉDŐ GYAKORLATOK
1. Támadás elhárítása

Értéke:

35 pont

A kutyavezető kutyáját szabályosan pórázon vezetve - a ver
senybíró utasítására - megindul a kb. 40 méter távolságra
levő rejtekhely felé, ahol a feladat megkezdése előtt egy
segéd rejtőzködött el, védőfelszerelésben és bottal felfegy
verkezve.
A segéd elrejtőzését a kutya nem láthatja. A bot legalább
120 cm hosszú és egy ujjnyi vastag legyen. Amikor a vezető
és a kutya kb. 3 méter távolságra van a rejtekhelytől,

a

segéd hangos kiáltással, a botot fenyegetően felemelve tá
madjon a vezetőre.
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A rejtekhely megközelítésekor a "Figyelj'" figyelmeztető
vezényszó alkalmazása megengedett. A kutyának a támadást
vezényszó nélkül kell elhárítani és a segédet fogva tartani.
A versenybíró jelére a kutyavezető "Álljon meg!" vezényszó
val állítsa meg a segédet,

"Ereszd!" vezényszóval kb. 3-5

méter távolságról hívja le a kutyát és rendelje lábhoz alap
helyzetbe. A kutyának a segédet éberen és megszakítások nél
kül figyelnie kell. A vezető a segéd ütőkörén kívül ültesse
le a kutyát, majd szólítsa fel a segédet a bot ledobására. A
segéd az "Álljon meg!" vezényszó elhangzása után csak utasí
tásra mozoghat.
Amennyiben a segéd nem állna szembefordulva a vezetővel és
a kutyával, a vezető a "Forduljon felém!" szavakkal utasítsa.
A versenybíró utasítására a kutyavezető a segédet egy harma
dik - egyenruhás - személynek átadja, majd eltávozik.

Levonható pontszám:

Hibának minősül:

a 2. és minden további "Ereszd!" parancs

2 pont

ha a kutya biztatást igényel

2-5 pont

ha az "Ereszd!" parancsnak nem engedel
meskedik

10 pont

ha a kutya fogásbiztonsága hiányos, in
dokolatlanul fogást vált

5-10pont

ha a kutya a támadás pillanatában meg
hátrál, de azután lefogja a segédet

10 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a vezetője biztatása ellenére gyáva magatartást
tanú sít és nem hárítja el a támadást,
- ha a kutya a vezetőjét elhagyja.
2. Menekülő lefogása

Értéke:

40 pont

A támadás elhárítása gyakorlat folytatásaként a vezető a ku
tyát pórázon vezetve továbbindul a versenybíró által meghatá
rozott irányba. A vezetőtől kb. 30 méterre,

rejtekhely mögül

egy védőfelszerelésbe öltözött segéd ugrik ki és a kutyával
ellentétes irányba menekül. A vezető, amikor a segéd 50 méter
távolságra ért a "Szökik!Fogd!" vezényszóval a kutyát a mene
külő lefogására küldi.
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A gyakorlat végrehajtása közben a segédtől 20-30 méter távol
ságra két lövést kell leadni. Az első lövést a kutya indítása
és a lefogás között,

a másodikat a fogás alatt kell leadni.

A kutyának erős fogással meg kell állítania a menekülőt és
mindaddig fogva kell tartania, amíg a vezető oda nem ér és az
"Ereszd!" paranccsal le nem hívja az elfogottról. A vezető
az "Ereszd!" vezényszó kiadásakor a segéd ütőkörén kívül marad.
A behívás után a kutya a vezetője mellett alaphelyzetet fog
laljon el.

Hibának minősül:
-a

Levonható pontszám:

2. és minden további "Ereszd!" parancs

2 pont

- ha az "Ereszd!" parancsnak nem engedel
meskedik

10 pont

- ha a kutya fogásbiztonsága hiányos,

indo

kolatlanul fogást vált

5-10 pont

- ha a lövés hanghatására megtorpan, de
folytatja az üldözést

10 pont

- nem fog kitartóan és a vezető megérkezé
se előtt ereszt, de nem hagyja el a segédet

15 pont

- a kutya nem fog kitartóan és a vezetője meg
érkezése előtt ereszt és elhagyja a segédet

20 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a menekülőt nem fogja le,
- a lövéstől megriadva visszafordul,
- az üldözést nem kísérli meg.

3. Igazoltatás biztosítása

Értéke: 30 pont

A kutyavezető a pórázon vezetett és biztonságos szájkosár
ral felszerelt kutyájával a versenybíró által meghatározott
irányba elindul. Vele szemben polgári ruhába öltözött segéd
halad. A segéden rejtett karvédő lehet. A kutyavezető - ami
kor a segédet 5-6 méterre megközelítette - megáll, a kutyát
alaphelyzetbe ülteti és A Rendőrség

Szolgálati Szabályzata

szerint megállítja és személyazonosságának igazolására szó
lítja fel a segédet.
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A segéd a zsebébe nyúl az igazolványért, 5-10 másodpercig ke
resi, majd lendületesen előugorva a vezetőre támad. A kutyá
nak parancs bevárása nélkül kell hárítania a vezetőt ért tá
madást. A támadás észlelésekor a kutyavezető lépjen hátra. Ha
a kutya megtörte a támadó lendületét vagy ha gyáva magatartást
tanú sít, a segéd álljon meg és ne mozogjon.
A kutyavezető "Ereszd!" vezényszóval hívja le a kutyát és ren
delje lábhoz. A gyakorlat végrehajtása az alaphelyzet felvéte
lével ér véget.
Ha a segéd elesett, a kutyavezető utasítására álljon fel. Ezt
a kutyának éberen figyelve, de fegyelmezetten kell tűrnie.

Hibának minősül;

Levonható pontszám:

- a kutyának fegyelmezetlensége miatt adott
minden vezényszó vagy jel

2 pont

- a kutya indokolatlan támadása

5 pont

- ha a támadás nem eléggé aktív

1-15 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha az igazoltatás a kutya fegyelmezetlensége, vagy indoko
latlan támadása miatt a második kísérletre sem hajtható végre,
- ha a kutya elégtelen munkája miatt a kutyavezető elleni tá
madás sikeresnek értékelhető,
- ha a kutya a támadás elhárítását meg sem kísérli.

4. Ruházat átvizsgálása

Értéke:

30 pont

Ezt a gyakorlatot az igazoltatás biztosításának közvetlen foly
tatásaként kell végrehajtani. A kutyavezető - a biztonsági tá
volság betartásával - az elfogottal szemben helyezkedik el.
Ezután a kutyavezető utasítsa a segédet:
"Kezeket fel!Lábakat széjjel!", majd a kutyáról leveszi a pó
rázt, lefekteti az elfogottal szemben és a "Vigyázz!Őrizd!"
vezényszóval az elfogott őrzésére utasítja.
Ezt követően szabályos ruházat átvizsgálást hajt végre, amely
nek időtartama 15-20 másodperc legyen.
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A kutyának éberen figyelnie kell az elfogottat, de csak táma
dás vagy szökés esetén támadhat.
A ruházat átvizsgálás befejezése előtt a versenybíró utasítá
sára a segéd támadjon a vezetőre. A kutyának parancs nélkül
kell elhárítani a támadást.
A támadást követően a vezető hívja be, rendelje lábhoz és ve
gye pórázra a kutyát.

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- kutya fegyelmezetlensége miatt adott
2 pont

minden vezényszó vagy jel

10 pont

- a kutya indokolatlan támadása
- ha a támadás elhárítása nem eléggé aktív

1-15 pont

- ha a kutya figyelmetlen vagy az elvonó
1-20 pont

ingerekre reagál, illetve közömbös

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a ruházat átvizsgálása a kutya fegyelmezetlensége, vagy
indokolatlan támadása miatt második kísérletre sem hajtható
végre,
- ha a kutya elégtelen munkája miatt a kutyavezető elleni tá
madás sikeresnek értékelhető,
- ha a kutya a támadás elhárítását meg sem kísérli.

5. Fogolykisérés

Értéke:

15 pont

A ruházat átvizsgálásának közvetlen folytatása. A kutyavezető
a segédet - az irány megjelölésével - "Induljon előttem!"
felszólítással indítsa el, a kutyát a "Vigyázz!K ísérd!" ve
zényszavakkal utasítsa az elfogott kisérésére.
A vezető kutyájával az elfogott mögött halad, a biztonsági tá
volság betartásával.
Kisérés közben a kutyának pórázon vezetve,

lábnál kell mennie,

éberen figyelve az elfogott minden mozdulatát. Kisebb póráz
feszülések megengedettek.
Kisérés közben irányváltoztatásokat kell beiktatni.
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A kisérés távolsága:

50 méter. A távolság megtételekor a se

géd a versenybíró utasítására szökjön. A kutyavezető az "Áll
jon meg!" felszólítás után a "Szökik!Fogd!" vezényszóval küld
je a kutyát az elfogásra és fusson a kutya után. A kutyavezető
biztonsági távolságból hívja be, rendelje lábhoz és vegye pó
rázra a kutyát. Ezt követően k ísérje az elfogottat a verseny
bíróhoz és jelentse a feladat végrehajtását, majd engedéllyel
távozzon.

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- a kutya fegyelmezetlensége miatt adott
minden vezényszó, jel vagy pórázrántás

2 pont
3 pont

- a kutya indokolatlan támadása
- ha a menekülés meggátlását nem eléggé

1-8 pont

aktívan hajtja végre
- ha a kutya figyelmetlen vagy az elvonó

1-10 pont

ingerekre reagál, illetve közömbös

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya kisérés közben szélsőségesen agresszív magatar
tást tanúsít,
- ha a kutya elégtelen munkája miatt a menekülés sikeresnek
értékelhető,
- ha a kutya a menekülés meggátlását meg sem kísérli.

6. Terepkutatás

Értéke:

30 pont

A feladat végrehajtása során a kutyának mintegy 50 x 100 m-es
erdős-bokros terepszakaszt kell felfürkésznie. A terepkutatást
a hosszabbik oldalakkal párhuzamosan kell végrehajtani. Egy,
védőfelszereléssel ellátott segéd a kutatás megkezdése előtt
a terület végén levő egyik tereptárgy mögé rejtőzik, úgy,
hogy a kutya ne vehesse észre.
A kutyavezető a terepszakasz középvonalán haladjon. A kutya
feladata, hogy a tereptárgyakat kutassa át és az elrejtőzött
segédet fogja le.
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A segéd, amikor a kutya felfedezte - a versenybíró jelére meneküljön. A kutyának a menekülést fogással kell megakadá
lyozni. A terepkutatás megkezdésekor a kutyavezető szabályo
san vezetett kutyájával az alaki előírásoknak megfelelően je
lentkezik a versenybírónál, majd a kapott utasításnak megfe
lelően az átkutatásra kijelölt terepszakasszal szemben meg
áll, kutyáját lábnál leülteti és lecsatolja a pórázt. A ku
tyát "Fürkészd!Csibész!" vezényszóval és karjellel kell a
feladat végrehajtására küldeni.
A kutyának a segédet élénk ütemben, fürkészve kell felkutatni.
Munka közben a kutya vezényszóval és karjellel történő bizta
tása és irányítása megengedett. A kutyavezető a kutyát annak
haladási irányában, lépésben kövesse, és a segéd feltalálása
kor futásban közelítse meg a felkutatott segéd rejtekhelyét.
A segéd felkutatása és elfogása után a kutyavezető a kutyát
vegye pórázra és az elfogottat k ísérje a versenybíróhoz, majd
jelentse a feladat végrehajtását. Ezután a versenybíró engedé
lyével a kutyavezető eltávozik.
Teljes pontszámmal kell értékelni a terepkutatás végrehajtását
abban az esetben, ha a kutya 5 percen belül az elrejtőzött sze
mélyt felkutatta és elfogta.

Hibának minősül:

Levonható pontszám:

- ha a kutya lassú ütemben dolgozik és
sok biztatást igényel

3-10 pont

- ha a felkutatott segédet - menekülés
esetén - nem fogja le, de élénk ugatás
sal jelzi

10 pont

A gyakorlat nem értékelhető:
- ha a kutya a munkát megtagadja, és a vezetőjétől nem távo
lodik el;
- 3 percen belül nem kutatja fel a segédet;
- a felkutatott és menekülő segédet nem fogja le és hanggal
sem jelzi, illetve elhagyja.
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V. A KUTYA ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSÁNAK ELBÍRÁLÁSA
Értéke:

25 pont

A Bizottság a verseny egész időtartama alatt figyelemmel
kiséri a kutya viselkedését és értékeli azt. Elbírálás alá
kerül a kutya épületen, körleten belüli, valamint utcán,
szállítójárművön tanúsított viselkedése. Értékelni kell a
kutya emberekkel, állatokkal /a többi kutyával/ és vezető
jével szembeni magatartását; a vezetőjével tartott kontak
tust a verseny közben és a versenyen kívül is.

VI. A VEZETŐ ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSÁNAK ELBÍRÁLÁSA
Értéke:

25 pont

A Bizottság a kutyavezető magatartását a verseny egész ide
je alatt figyelemmel kiséri és értékeli. Bírálni kell a ve
zető magatartását szakmai, elvtársi és sportszerű ségi szem
pontból. Nagy gondot kell fordítani a vezető, kutyájával
szembeni magatartásának értékelésére.
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ÖSSZESÍTÉS a v e r s e n y e n e l é r h e t ő p o n t é r t é k e k r ő l

A versenyfeladatok összpontértéke:

400

I. Elméleti ellenőrző vizsga összpontértékei

50

II. Fegyelmező gyakorlatok összpontértéke:

90

1. Pórázon vezetés
2. Szabadonkövetés

5
10

3. Ültetés menet közben

5

4. Fektetés menet közben

5

5. Állítás menet közben

5

6. Előreküldés

15

7. Behívás

10

8. Helybenmaradás

10

9. Lövés hanghatása iránti közömb. 10
10.

Élelem megtagadása

15

III. Ügyességi gyakorlatok összpontértéke:
1. Akadályugrás

5

2. Árokugrás

5

3. Létrán járás

10

4. Palánkmászás

5

5. Járműre fel- és leugrás

5

IV. őrző-védő gyakorlatok összpontértéke:
1. Támadás elhárítása

35

2. Menekülő lefogása

40

3. Igazoltatás biztosítása

30

4. Ruházat átvizsgálása

30

5. Fogolykisérés

15

6. Terepkutatás

30

30

180

V. A kutya általános viselkedésének elbírálása:

25

VI. A vezető általános viselkedésének elbírálása:

25

ÁBTL -4.2 -50-360/86/1 /25

E R E D M É N Y L A P
az

évi Rendőr Járőrkutya Verseny
bírálatához

Kutyavezető neve:
Szolgálati hely:

.............................
.................

Kutya avatási neve:

megyei RFK,

.............. RK

.............. . születési éve:

I. Elméleti ellenőrző vizsga

50

Fegyelmező gyakorlatok
1. Pórázon vezetés

5

2. Szabadonkövetés

10

3. Ültetés menet közben

5

4. Fektetés menet közben

5

5. Állítás menet közben

5

6. Előreküldés

15

7. Behívás

10

8. Helybenmaradás

10

9. Lövés hanghatása iránti közömbösség

10

10.

.......

......................, avatási száma:

ivara:

II.

r.fok.:

Élelem megtagadása

15
Összesen:

90

III. Ügyességi gyakorlatok
1. Akadályugrás

5

2. Árokugrás

5

3. Létrán járás

10

4. Palánkmászás

5

5. Járműre fel- és leugrás

_5
Összesen:
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30

.....

...........

V

2
IV. őrző-védő gyakorlatok
1. Támadás elhárítása

35

2. Menekülő elfogása

40

3. Igazoltatás biztosítása

30

4. Ruházat átvizsgálása

30

5. Fogolykisérés

15

6. Terepkutatás

_30
Összesen:

180

V. A kutya általános viselkedése

25

VI. A kutyavezető általános viselkedése

25

Ö s s z e s í t é s :
I.

Elméleti ellenőrző vizsga

50

Fegyelmező gyakorlatok

90

III.

Ügyességi gyakorlatok

30

IV.

őrző-védő gyakorlatok

180

II.

V.
VI.

A kutya általános viselkedése

25

A kutyavezető általános viselkedése

25

Mind összesen:

400

Megjegyzés:

, 19 . . . ................ -n

versenybíró

a Bizottság elnöke
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versenybíró

