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HNJE ÁLLÓKÉPESSÉGI VIZSGA 

(AV) 

 
1. A VIZSGA CÉLJA 

 

Az állóképességi vizsgán (továbbiakban: ÁV) a kutyának bizonyítania kell, hogy jelentősebb 

fáradtság nélkül képes bizonyos fizikai erőkifejtésre. A mozgás során jól lemérhető a 

magasabb igénybevétel hatása a belső szervek (különösen a szív és a tüdő), valamint a 

mozgásszervek vonatkozásában. A futáspróbával egyéb tulajdonságokra, mint pl. a 

temperamentum, szívósság, munkakedv stb. is következtethetünk. A terhelés, a 

követelmények teljesítése a kutya kívánatos adottságait és egészséges testfelépítését 

bizonyítja. A jó állóképesség a tenyészalkalmasság alapfeltétele. 

 

Az állóképességi vizsga teljesítése a körungra jelentkezés egyik feltétele. 

 

 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az ÁV-kat a tenyészszemléket és a körungokat rendező helyi szervezetek az éves 

rendezvényprogram keretében bonyolítják le. 

 

A vizsgára legkésőbb a meghirdetett időpont előtt 14 nappal kell jelentkezni.  

Korhatár: min. l6 hónap illetve max. 6 év. 

 

Feltétel: 

- CSD-röntgen, „a” elismerés  

- A nevezés további feltételei (pl. FCI által elismert származási bizonyítvány, 

rendezett tagsági viszony stb.)  

- megegyeznek a körungéval.  

-  

Egy bírónál egy napon max. 20 kutya kerülhet elbírálásra. Több résztvevő esetén több bírót 

kell igényelni. 

 

A kutyának egészségesnek, jó kondícióban lévőnek és kiegyensúlyozott viselkedésűnek kell 

mutatkoznia. Beteg, enervált, nem kellő kondícióban lévő, láthatóan vemhes és szoptatós 

kutya nem vehet részt az ÁV-n. 
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A kutya azonosítását a származási iratok, illetve az oltási bizonyítvány alapján a fültetoválás 

ellenőrzésével a bíró és a rendezvény vezetője /tenyésztési felelőse végzi, engedélyezik a 

vizsgán való részvételt. 

 

A kutyavezetőnek a vizsga teljes tartama alatt sportszerűen, a bíró utasításai szerint kell 

eljárnia. Az előírások tudatos megszegése a vizsgáról történő kizárást eredményezi. A döntés 

joga a bíróé, óvásnak helye nincs. 

 

 

3. FUTÁSPRÓBA (20 KM) 

 

A közlekedési szabályok betartása mellett a kutya pórázon, a kerékpáron haladó vezető jobb 

oldalán, normális ügető, kb.12-15 km/órás tempóban fut. A póráz legyen kellő hosszúságú, 

hogy a kutya a mindenkori tempóhoz kellően igazodhasson. A túlzott sebességet el kell 

kerülni. 

A pórázt időnként lazára kell engedni. Az enyhe húzás nem, de az állandó lemaradás hiba. 

 

Első szakasz: 

8 km megtétele után 15 perces szünetet kell tartani. A pihenő alatt a bíró megfigyeli a 

kutya fáradását. Indokolt esetben a vizsga nem folytatható. 

 

Második szakasz 

Az első pihenő után további 7 km megtétele következik. Ennek a teljesítése után 20 perces 

pihenőre kerül sor. A kutyának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szabadon, kedvére 

mozoghasson. 

 

Az újabb szakasz előtt a bíró megvizsgálja a kutya talppárnáit. Kimerült, vagy sebes 

talppárnájú kutya a vizsgát nem folytathatja. 

 

Harmadik szakasz 

Az utolsó, 5 km -es szakasz végeztével ismét 15 perces pihenőt kell beiktatni. Ezúttal is 

lehetőséget kap a vizsgázó arra, hogy szabadon, kényszer nélkül mozoghasson. 

 

A bíró most is megfigyeli a kutya fáradtságát és megvizsgálja a talppárnákat. 

A kutya állóképességéről a bíró feljegyzést készít. 

 

A bíró és a rendezvényfelelős kerékpáron vagy gépkocsival kíséri a vizsgázókat. 

 

Követelmény a gépkocsis kíséret biztosítása, mert a követelményeket esetlegesen 

teljesíteni nem tudó résztvevőket tovább gépkocsival kell szállítani. 

 

Sikertelen a vizsga, ha a kutya elveszíti temperamentumát, szívósságát, szokatlan 

kimerültséget mutat, nem képes a kb. 12 km/órás tempót tartani és jelentősen lemarad. 
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4. ENGEDELMESSÉGI GYAKORLAT 

 

A futáspróbát követő szünet után a kiképző pályán a résztvevők felsorakoznak. 

 

Felszólításra az őrző-védő vizsgaszabályzat „szabadon követés” vagy „pórázon követés” 

gyakorlatait kell bemutatni. Lövéspróba nincs. 

 

A bírónak meg kell győződnie a kutya kifogástalan fizikai és pszihikai állapotáról. 

 

Az engedelmességi gyakorlatok célja annak lemérése, hogy a kutya feladat végrehajtó 

hajlandósága és képessége a futáspróba fáradtsága ellenére is megállapítható vagy sem. 

Az elbírálás módszerét a bíró választja meg. 

 

 

5. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A rendezvényfelelős gondoskodik a mindenki számára azonos terhelés és feltételek 

biztosításáról. 

 

A kiindulás pontra vezető útvonalon megfelelő lehetőséget kell adni a kutyáknak 

szükségleteik (vizelés, ürítés) elvégzésére. 

 

Szigorúan tilos a vizsga alatt alkoholfogyasztással kiegészített ún. „reggeliző szünetet” 

beiktatni! 

 

 

 

 

 

 

 


