
Startszám: 
 

 
 
 
 

           

Tulajdonos neve és címe 
Name and address of the owner 

Kutya neve. Fajta. 
Name of the dog 

Neme 
Sex 

Születési idő 
Date of birth 

TKV-i szám/chip szám 
 

 

                                                     „BE” Vizsga. Bírálati Lap 
Őrző-védő pásztorkutyák számára.” 

 
„BE” Behavior examination 

for watching and guarding sheepdogs 
 

Feladat leírása 

Adható 
 

Adott 
 Bírálati 

észrevételek. 
 Pontszám 

 
ALAPKÖVETELMÉNYEK /  

70% alatti munka esetén: Nem felelt meg 
1. A kutya viselkedése egy idegen személy megjelenésekor. 

 5 
  

2. Pórázon vezetés. 30 NL lépés megtétele után hátraarc, majd irányváltás  
jobbra és balra 5-5 NL, majd egyenes vonalban 5NL, 5FL, 5LL, 5 NL 
 

5 
  

3. A kutya viselkedése egy rendszertelenül mozgó 4-5 fős ember csoportban.  
A csoport a bíró felszólítására a kutya körül bezár.  10 

  

4. Szociális viselkedés más kutyákkal.  
 5 

  

5. Behívás tetszésszerinti testhelyzetből. /A kiadott utasítást a kutyának tartania  
kell/ A kutyavezető 25 lépésre eltávolodik a kutyától, azt követően hátraarcot  
végez, majd a kutyával szemben megáll. A bíró utasítására, behívja a kutyát.  

5 
  

6. Zaj iránti közömbösség 
Csavarral, vagy kaviccsal megtöltött egy liter űrtartalmú fém, vagy műanyag 
doboz, leejtése kb. 1 méter magasból. A kutya az előre kijelölt helyen  
tartózkodjon, a segédtől kb. 3 méterre. 

5 

  

7. A kutya számára ismeretlen személy kinyit egy esernyőt. A segéd a kutyától 
Kb. 3 méterre kell, hogy álljon. 5 

  

FŐKÖVETELMÉNY I. /  
70% alatti munka esetén nem felelt meg. 

 
 

1. Viselkedés állatokkal. /Lehetőleg bekerített, legalább 20x20 méteres  
területen tartózkodó állatcsoport. Az állatok száma: legalább 5 juh, kecske,  
vagy 3 marha vagy 3 ló./ 

 
15 
 

  

FŐKÖVETELMÉNY II. /  
1. 2. 3. gyakorlatnál, külön-külön is nézve, a 70% alatti munka esetén  
nem felelt meg. 

 

1. Nyáj őrzése, a nyáj védelme. /A kutya 5méteres rugós pórázzal kikötve,  
vagy szabadon is tartózkodhat, a kijelölt területen belül/ 

15   

2. A kutyavezető megtámadása a kutya távollétében. /A kutyavezető a nyáj  
körül, vagy karám közelében végzi a napi munkáját./ 25 

  

3. Közömbösítési feladat. 
 5 

  

 
Pontszám: 

 
Min ősítés: 

 
Bírói megjegyzések: 
 

 

 
 

……………………………………………. 
Helyszín, dátum 
Place and date 

 
……………..………… 

Bíró aláírása 
Signature of the judge 

  
Kitűnő: 96 – 100 Nagyon jó: 90 – 95.5 Jó: 80 – 89.5 Megfelelő: 70 – 79.5 Hiányos: 70 % alatt. 


