
BH-3 verseny feladatsor: 

1. Szabadon követés: 

Vezényszó: „lábhoz” csak elinduláskor és ütemváltáskor engedélyezett. 

A kutyavezető a pórázon lévő kutyájával a bírónál alapállásban jelentkezik. A bíró engedélyére a 
kutyavezető a pórázt lecsatolja, majd az őt szabadon követő kutyájával a kiindulási ponton alapállást 
vesz fel. A bíró további utasítására a kutyavezető megkezdi a gyakorlatot. A kutyavezető szabályos 
alapállásból elindulva kiadja a „lábhoz” vezényszót, melynek hallatán a kutyának örömmel, 
figyelmesen és párhuzamosan kell a vezetőjét követnie. A kutya lapockája mindig egy vonalban 
legyen a kutyavezető bal térdével. Megálláskor külön utasítás nélkül, önállóan, gyorsan és a haladás 
irányában üljön le.  
A gyakorlat kezdetén a kutyavezető 30 normál lépést tesz előre, majd hátrafordulat és további 5 
normál lépés után a „lábhoz” vezényszó kiadásával futólépésbe (10 lépés), majd lassúlépésbe vált (10 
lépés). Ezután 5 normál lépést tesz, majd jobbrafordulat után 10 normál lépés, majd újabb 
jobbrafordulat után 10 lépés, ezután egy hátrafordulat és további 5 normál lépés után vezényszó nélkül 
alapállásba áll. Bírói intés után 5 normál lépést tesz, balra fordul, és bemegy a csoportba. 

 ( A különböző lépésformáknak sebességüket tekintve jól elkülönültnek kell lenniük.) 
 
Értékelés: előretörés, oldalra kitérés, lemaradás, lassú vagy vontatott leülés, megerősítő vezényszó, 
testtel való segítés, figyelmetlenség a járásmódoknál, a fordulatoknál és/vagy a kutya nyomott 
viselkedése megfelelő pontlevonással jár. 
 

2. Mozgó csoport:  

A kutyavezető kutyájával egy személyt jobbról, egy másikat balról kerül meg (pl.: egy 8-as alakot ír 
le) és a csoport közepén alapállást vesz fel. Vezényszó itt sem megengedett. A bíró utasítására a 
kutyavezető kutyájával elhagyja a csoportot és felveszi a végső alapállást. 

3. Menet közben ültetés: 

Egy-egy vezényszó: „lábhoz” és az ültetéshez  
 
Alapállásból kiindulva a kutyavezető elindul az őt szabadon követő kutyával, 10-15 lépés megtétele 
után kiadja az „ülj” vezényszót – melyre a kutyának a haladási irányban rögtön le kell ülnie – majd 
további 10 lépést továbbhalad, anélkül, hogy tempóját megváltoztatná, megállna, vagy hátranézne, 
majd rögtön megfordul a kutyája felé. A bíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához, 
melynek jobb oldalán alapállást vesz fel.  
 
Értékelés: hibás alapállásért, a felvezető szakaszban lévő hibákért, lassú leülésért, nyugtalan és 
figyelmetlen ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. 
Amennyiben ülés helyett lefekszik, vagy állva marad, a hibáért 5 pontot kell levonni.  
 

4. Menet közben fektetés behívással:  

Vezényszó: „lábhoz“, „feküdj“, „hozzám“, majd „lábhoz“  
 
Alapállásból a kutyavezető a mellette szabadon haladó kutyájával elindul egyenes irányba. Miután 
megtettek 10-15 lépést, „feküdj” vezényszóra a kutyának gyorsan a haladás irányában le kell feküdnie. 
Eközben a kutyavezető nem változtathat a tempóján, nem torpanhat meg, illetve nem nézhet vissza, 
hanem továbbmegy még 30 lépést. Azonnal a kutya felé fordulva a nyugodtan fekvő kutyával 



szemben megáll. A bíró utasítására „hozzám” vezényszóval, vagy a kutya nevével magához hívja a 
kutyát. A kutyának örömmel, gyors tempóban, a legrövidebb úton kell a kutyavezető elé érkeznie és 
szorosan elé ülnie. A „lábhoz” vezényszóra a vezetője bal lába mellé, szorosan, menetirányba úgy 
üljön be, hogy lapockája egyvonalban legyen a kutyavezető térdével.  
 
 
Értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú lefekvésért, nyugtalan 
fekvésért, lassú, vagy lassuló bejövetelért, a kutyavezető terpeszállásáért, hibás elé-, illetve mellé 
ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya a 
„feküdj”vezényszóra állva marad, vagy leül, 5 pontot le kell vonni.  
 
 

5. Menet közben állítás 

Egy-egy vezényszó: „lábhoz”, „állításhoz” és „ültetéshez”  
 
10-15 lépés után a kutyavezető kiadja az „állj” vezényszót – melyre a kutyának a haladási irányban 
azonnal meg kell állnia – és további 15 lépést távolodva továbbhalad, anélkül, hogy tempóját 
megváltoztatná, megállna, vagy hátranézne, majd rögtön megfordul a nyugodtan, egyhelyben álló 
kutya felé. A bíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához, melynek jobb oldalán alapállást 
vesz fel. Kb. 3 mp elteltével a kutyavezető kiadja az „ülj” vezényszót, melyre a kutya gyorsan, 
szabályosan leül.  
 
Értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, vezényszó elhangzása után a 
kutya továbbhaladásáért, nyugtalan, vagy figyelmetlen állás, nyugtalan viselkedés a kutyavezető 
visszajövetelekor, a gyakorlat végénél lassú felülésért a hiba mértékének függvényében csökkenteni 
kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya az „állj”vezényszóra lefekszik, vagy leül, 5 pontot le kell 
vonni.  

 

A pózos gyakorlatokat szabadon követésbe kell végrehajtani! 
 

6. Apporthozás sík talajon: 

Egy-egy vezényszó: „elhozáshoz“, „eleresztéshez“, majd az „alapálláshoz“  
 
A kutyavezető szabályos alapállásból kb. 10 lépésnyire kidobja az apportfát (súlya 650 gramm). A 
„hozd” vezényszót csak akkor adhatja ki, ha az apporttárgy nyugalmi helyzetbe kerül. A mellette 
szabadon és nyugodtan ülő kutyának a „hozd” vezényszóra a legrövidebb úton, gyorsan a fához kell 
futnia és azt azonnal megragadva gyorsan, egyenesen a kutyavezetőhöz kell vinnie. A kutyának, 
szájában az apportfával szorosan, szemben a kutyavezető elé ülve, a kutyavezető „ereszd” 
vezényszaváig a fát nyugodtan tartania kell (kb. 3 mp). Az átvétel után az apportfát a jobb kézben, 
lefelé kinyújtott karral kell tartani. A kutya a „lábhoz” vezényszóra a vezetője bal lába mellé gyorsan, 
szorosan, menetirányba úgy üljön be, hogy lapockája egyvonalban legyen a kutyavezető térdével. A 
gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét.  
 
Értékelés: hibás alapállásért, lassú kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, az apportfa 
elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, a kutyavezető terpeszállásáért, hibás elé, és mellé ülésért, a 
kutyának nyújtott segítségért (a kutyavezető helyzetét nem változtatja meg), a hiba mértékének 
függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. ), Amennyiben a kutyavezető helyét a gyakorlat 
vége előtt elhagyja, azt hiányosnak kell értékelni. Amennyiben a kutya nem hozza vissza az 
apporttárgyat, a gyakorlatra nem adható pont (0 pont).  
 



 
7. Apporthozás palánkon keresztül:  

Egy-egy vezényszó: „ugráshoz”, elhozáshoz”, „eleresztéshez” és „alapálláshoz”  
 
A kutyavezető kutyájával, a palánktól min. 5 lépésre alapállást vesz fel. A kutyavezető szabályos 
alapállásból kidobja az apportfát (súlya 650 gramm) a palánkon át. A mellette szabadon és nyugodtan 
ülő kutyának az „akadály” és „hozd” vezényszavakra (a „hozd” vezényszót ugrás közben kell kiadni) 
át kell másznia a palánkon, a legrövidebb úton, gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal megragadva 
gyorsan és egyenesen a palánkon visszamászva, egyenesen a kutyavezetőhöz kell vinnie. A kutyának, 
szájában az apportfával szorosan, szemben a kutyavezető elé ülve, a kutyavezető „ereszd” 
vezényszaváig a fát nyugodtan tartania kell (kb. 3 mp). Az átvétel után az apportfát a jobb kézben, 
lefelé kinyújtott karral kell tartani. A kutya a „lábhoz” vezényszóra a vezetője bal lába mellé gyorsan, 
szorosan, menetirányba úgy üljön be, hogy lapockája egyvonalban legyen a kutyavezető térdével. A 
gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét.  
 
Értékelés: Hibás alapállásért, lassú, erőtlen ugrásért és kifutásért, hibás felvételért, lassú és erőtlen 
visszaugrásért, az apportfa elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, a kutyavezető terpeszállásáért, 
hibás elé, és mellé ülésért a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.  
 

8. Előreküldés fektetéssel: 

Vezényszó”előre küldéshez”, „fektetéshez” és „ültetéshez”  
 
A kutyavezető szabályos alapállásból indulva az őt szabadon követő kutyával a kijelölt irányban 
egyenesen elindulnak. 10-15 lépés megtétele után az „előre” vezényszó kiadásával, valamint ezzel egy 
időben karjának egyszeri előre lendítésével előre küldi a kutyát, miközben ő állva marad. A kutyának 
célratörően, egyenes vonalban és gyors tempóban legalább 30 lépésnyi távolságra, a mutatott irányba 
el kell távolodnia. A bíró utasítására a kutyavezető kiadja a „feküdj” vezényszót, mire a kutyának 
azonnal le kell feküdnie. A kutyavezető addig tarthatja fent „irányközlésként” a karját, amíg a kutya le 
nem feküdt. A bíró engedélyére a kutyavezető kutyájához megy és belép jobb oldalára. Kb. 3 mp 
elteltével felülteti, melyre a kutyának gyorsan szabályos ülő helyzetbe kell kerülnie.  

Értékelés: hibák a felvezetési szakaszban, a kutyával való együtt futás, túl lassú előre futás, erős 
kitérés oldalirányban, túl rövid távolság, vontatott, vagy túl hamar történő lefekvés, nyugtalan fekvés, 
kutyavezető közeledtekor idő előtti felállás, felülés súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat 
értékét. További segítség pl.: „előre”, vagy a „feküdj” vezényszavak elnyújtása szintén beleszámít az 
értékelésbe.  

Miután a kutya a kívánt távolságba ért, a fektetéshez alapvetően bíró utasítása szükséges. Ha a kutya 
nem áll meg, 0 pontot kap a gyakorlatra.  
További első vezényszó a fektetéshez -1,5 pont  
További második vezényszó a fektetéshez -2,5 pont  
Ha a kutya megáll, de nem fekszik le a további második vezényszóra -3,5 pont  
Ha a kutya elhagyja a pályát, vagy visszamegy a kutyavezetőhöz, a gyakorlat értéke 0 pont. 

Jutalomtárgy kihelyezése megengedett, -2 pont levonással jár! 

 

 



9. Helyben maradás figyelemelvonással:  

Egy-egy vezényszó: „fektetéshez“, „felüléshez“  
 
Mire a másik kutya megkezdi gyakorlatait az engedelmes ágazatban, a kutyavezető a bíró által kijelölt 
helyen alapállást vesz fel, majd lefekteti kutyáját és anélkül, hogy a pórázt, vagy más tárgyat előtte 
hagyna, a vizsgaterületen belül legalább 30 lépésnyire eltávolodik a kutyától, miközben nem nézhet 
vissza, és háttal a kutyájának állva marad. A kutyának a kutyavezető befolyása nélkül nyugodtan kell 
feküdnie, amíg a másik kutya az 1-7. gyakorlatokat teljesíti. A bíró utasítására a kutyavezető visszatér 
kutyájához. Megáll annak jobb oldalán, és kb. 3 mp kivárása után, a bíró felhívására az „ülj” 
vezényszóval felülteti a kutyát. A kutyának gyorsan alapállás helyzetbe kell felülnie.  
 
Értékelés: A kutyavezető nyugtalan viselkedésért, vagy más a kutyának adott rejtett segítségért, a 
vezetőjének közeledtekor idő előtti felállásért/felülésért, nyugtalan fekvésért a hiba mértékének 
függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya ül, áll, de a helyén marad, 
részértékelést kap. Ha a másik kutya 3. gyakorlatának befejezése előtt 3 méternél messzebbre elhagyja 
a helyét, 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben a másik kutya 3. gyakorlatának befejezése után 
hagyja el a helyét, szintén részértékelést kap. Ha a kutya a kutyavezető közeledtekor a kutyavezető elé 
megy, max. 3 pontig lehet levonni.  
 
 

A pályamunka alatt 10 szem jutalomfalat használható, 5 jutalomfalatig pontlevonás nélkül, 
utána darabonként 0,5 pont levonással. 
 

Agility feladatokkal és apporthozással (nem szabályos végrehajtással!) plusz pontok 
szerezhetőek! 

Külön feladatokból kisebb versenyek is megrendezésre kerülnek:  

 behívás: méret, képzettség és életkor szerinti csoportok 
 ültetés, fektetés, állítás, lábhozkerültetés: méret és képzettség szerinti csoportok 

 


