
KÉA Mentőkutya alkalmassági vizsga  

 

 
Feltétele: A KÉA szocializációs vizsga 2. szintjének megléte.  

 

Helyszín: 

 

Minimum 1000 m2 erdős, bokros növényzettel benőtt terület. 

 

Végrehajtás:  

 

1. Jelzőgyakorlat  

 

A KV a TB-től és a nézőktől minimum 10 m távolságban állva kutyájáról a pórázt lecsatolja. 

Az élelmet vagy a  játékát megmutatja kutyájának, majd térdelő vagy guggoló pózra ereszkedve 

hangos jelzésre készteti. 10 mp-es folyamatos ugatást követen a kutyát megjutalmazza.  

 

Az ugatásra vezényszó adható.  

 

A gyakorlat kiváló, ha a KV jelzőpózát felvéve a kutya azonnal ugatni kezd. Ugatása 

folyamatos és 10 mp-ig koncentrált és folyamatos.  

 

A gyakorlat megfelelt, ha a kutya a jelzést kissé nehézkesen kezdi, jelzésen nem egészen 

folyamatos, de 10 mp-en keresztül fenntartható a jelző állapot.  

 

A gyakorlat nem megfelelt, ha a jelzőpóz felvételét követően a kutya az ugatást nem kezdi 

meg, vagy megkezdi, de 10 mp-en belül abbahagyja és eltávolodik a KV-tól.  

 

2. Keresőgyakorlat  

 

A KV kutyáját pórázon egy segítő személynek átadja, majd a kutya szeme láttára eltűnik 

a sűrű növényzetben. 

Kb. 50 m-re egy a TB által előre megbeszélt helyre vonul és ott ülő vagy fekvő 

testhelyzetet vesz fel.  

TB utasítására a segítő a kutyáról a pórázt lecsatolja és elengedi azt.  

A kutya a KV-t aktív keresés mellett felkutatja, és jelezni kezdi.  

Mindaddig jelez, amíg a TB a KV-nek utasítást nem ad, ekkor a KV megjutalmazhatja 

a kutyáját.  

 

A gyakorlat kiváló, ha a kutya a KV eltűnését követően koncentráltan figyeli annak eltűnési 

helyét, és elengedést követően aktívan keresni kezdi azt.  

A KV-t felkutatja, és megtalálásakor ugatásba kezd. Az ugatást mindaddig fenntartja, amíg 

jutalmazásra nem kerül. 

 

A gyakorlat megfelelt, ha a KV eltűnését követően figyelme lankad, de az elengedéskor 

keresni kezd. Ha a keresése nem túl aktív, de a KV-t megtalálja és felugatja.  

 

 

 



 

A gyakorlat nem megfelelt, ha a kutya nem keresi a KV-t, vagy keresi de 10 peren belül nem 

találja meg, vagy megtalálja, de nem ugatja fel.   

 

Vizsga közben a KV-nál jutalomfalat vagy játék lehet, de a kutya csak a gyakorlatok végén 

kaphat jutalmat.  

 

Az összmunka akkor kiváló, ha a páros a gyakorlat mindkét részére kiváló minősítést kapott. 

 

Az összmunka akkor megfelelt, ha a páros a kettő gyakorlat közül mindegyiket minimum 

megfelelt szinten hajtotta végre. 

 

Az összmunka nem megfelelt, ha a páros a kettő gyakorlat közül egyet  nem megfelelt szinten 

hajtott végre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


