
 
 
A Bloodhound (Angol véreb)TENYÉSZTÉSÉNEK SZABÁLYZATA  
 
 
1. A tenyésztési szabályzat célja: A magyarországi Bloodhound (Angol véreb) 
állomány minőségi fejlesztése érdekében a fajta tenyésztői munkájának rendszerezése, 
amely magában foglalja a fajtával kapcsolatos tenyésztési és nyilvántartási 
feladatokat. Egyesülete célja, a fajta standard előírásainak megfelelő, egészséges, 
örökletes betegségektől mentes, jó munkaképességekkel rendelkező populáció 
létrehozása. 
 
2. Az Egyesület tehát a fajta tenyésztésének céljait a következőkben foglalja össze: 
 
- A standardnak (FCI 84. sz.) megfelelő küllem/fenotípus. 
- Örökletes terheltségektől mentes egészséges állomány tenyésztése. 
- Munkakészség megőrzése. 
 
3. Tenyésztési szabályok 
Jelen tenyésztési szabályok és szabályzatok része a DKK egyesület tenyésztési 
programjának, ezért minden Bloodhound tenyésztőre és tulajdonosra kötelező 
érvényűek, függetlenül attól, tagja e az DKK egyesületnek vagy sem. Minden 
tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak be kell tartani a jelen Tenyésztési 



Szabályzat szabályait. Minden klubtagnak kötelessége a szabályok megismerése és 
megismertetése, ezek betartása és betartatása.  
 
Az Egyesület a fajta fejlődésének és a meglévő populáció minőségének javítása 
érdekében fő céljai közt tartja a következőket: 

a, megőrizni és továbbfejleszteni az angol véreb kiváló adottságait 
(barátságos, vidám természetű, intelligens) megjelenését, 
temperamentumát, munkaképességét, mely tulajdonságok napjaink 
egyik legkedveltebb kutyájává tették.  
b, stabil idegrendszerű, standardnak megfelelő, egészséges egyedek 
tenyésztése, az eredeti tenyészcélt és a XXI. sz. életkörülményeit is 
szem előtt tartva a lehető legstabilabb állomány létrehozása. 

 
Az Egyesület célja, hogy tenyészteni kizárólag az egyesület szabályainak megfelelően 
elbírált egyedekkel lehessen. 
  



4. BLOODHOUND STANDARD 

F.C.I. Fajta Standard No. 84  
 
Származás: Belgium  
 
Alkalmazás: Nyomkövető kopófajta nagyvad után keresésére, szolgálati-, 
nyomkövető- és családi kutya. Elsősorban pórázon vezetett kopó volt és az is kell 
maradnia. Figyelemre méltó szaglása miatt a sebzett vad vérnyomának követésére, 
valamint a rendőrség szolgálatában az elveszett emberek keresésére is használnak. 
Funkcionális testfelépítésének köszönhetően az angol véreb nagyszerű 
állóképességgel és kivételes szaglóképességgel rendelkezik, mely lehetővé teszi a 
nyom követését gond nélkül nagy távolságon át és kifejezetten nehéz terepen is. 
FCI besorolása: VI. fajtacsoport Kopók és rokon fajták. 
1.szekció Kopók. 
1.1 Nagy méretű kopók. 
Munkavizsgára kötelezett. 
 

Rövid történeti áttekintés: 

Nagytestű, kopó jellegű nyomkövető vadászkutya, kitűnő véreb, amely nagyon régi 
ősökkel rendelkezik. Évszázadokon át nagyra értékelték kitűnő szaglása és 
vadásztehetsége miatt. Az Ardennekben, az Abbaye de Saint-Hubert szerzetesei 
tenyésztették ki, feltételezhetően a VII. sz-i Hubert szerzetes – akit később püspökké, 
majd a vadászok védőszentjévé választottak – fekete és fekete-cser színű, falkában 
vadászó, kopószerű kutyáiból. Ezek a nagy nyomkereső vadászkutyák az egész 
Ardennekben elterjedtek, köszönhetően az ott fellelhető nagyvad jelenlétének, 
amelyek megfelelő búvóhelyet találhattak a kiterjedt erdőségekben. A Szent 
Hubertusz kutyák nagy hírnevet szereztek maguknak robusztusságukkal, 
kitartásukkal, különösen vaddisznó vadászata esetén. 
Az első Szent Hubertusz kutyák feketék voltak, de később megjelentek meg a fekete-
cser színűek. A XI. sz-ban Hódító Vilmos Angliába importált ezekből a kutyákból. 
Ugyanebben az időben, hasonló típusú, de fehér szőrzetű kutyák, az ún. Talbot-ok is 
a szigetországba kerültek. 
Ezek a kutyák alkották a további tenyésztés alapját Angliában. A kutyák 
leszármazottait “vérebnek” (bloodhound) nevezték, a “tiszta vérben való tenyésztés”-
ből származtatva, amely tiszta vérű, azaz fajtatiszta kutyát jelentett. 
A fajta később az Amerikai Egyesült Államokba is átkerült, ahol – különösen a déli 
államokban – a megszökött rabszolgák felkutatására használták. 



Általános megjelenés: 
Nagyméretű és masszív – pórázon vezetett – vadászkutya, a legerősebb az összes 
nyomkövető kopófajta közül. Megjelenésében harmonikus, erős csontozattal 
rendelkezik, jól izmolt és erős testű anélkül, hogy nehézkesnek tűnne. 
Testfelépítésében inkább hosszú, struktúrája téglalapba illeszthető. Impozáns 
megjelenése nemességet, komolyságot tükröz. A fej és a nyak tekintetet vonzzó, 
nagyméretű, laza, vékony és mély ráncokat alkotó bőrredőivel. Mozgása lenyűgöző, 
inkább lassú, a fajtára jellemzően gördülő, könnyed, ruganyos és felszabadult 
járásmóddal. A fajtára jellemző tulajdonságainak egyike sem lehet túlzó, amely 
megtörné az egyed megjelenése harmóniájának egészét, vagy amely a kutya 
egészségét, illetőleg jólétét veszélyeztetné. 
Az esetlegesen megjelenő túlzó fajtajegyek közül meg kell említeni a mélyen ülő, 
vagy túl kicsi szemeket; duzzadt szemhéjak; túl nagy és túl laza bőr túl sok és mély 
ráncokkal; túl nagy nyaki lebernyeg; túl keskeny fej. Egyaránt nem kívánatosak azok 
a kutyák, melyek túl méretesek, nehéz, masszív testűek, mert gátolják az eb eredeti 
funcióinak kiteljesedését 
 
FONTOS MÉRETARÁNYOK: 

Testhossz / marmagasság: 10/9. 

Mellkas mélység / marmagasság: 1/2. 

Fej hossza / testhossz: 3/7. 

Fang hossza / fej hossza: 1/2 . 

 

VISELKEDÉS / TEMPERAMENTUM: 
Gyengéd, szelíd, kedves és barátságos az emberekkel. Különösen ragaszkodó a 
gazdájához. Toleráns a kenneltársaival és más háziállatokkal. Kissé tartózkodó és 
makacs. Csaknem annyira érzékeny a dícséretre, mint amennyire a fegyelmezésre. 
Sosem agresszív. A hangja mély, azonban ritkán ugat. 
 

FEJ: 
A fajta legkiemelkedőbb fajtajellege az impozáns, fenséges nemességet sugárzó fej. 
A fej mély, azonban a hosszához viszonyítva inkább keskenynek, míg hosszúnak 
tűnik a test hosszához viszonyítva. A fej csontszerkezete tisztán látható. A fej oldalsó 
része lapítottnak tűnik, profilja négyzetes. A fang felső vonalsíkja csaknem 
megegyezik a koponya felső vonalának síkjával. A homlokon és az arci részen a 
nagyméretű vékony bőr ráncokat és mély redőket formál, előreesik amikor az eb a 



fejét alacsonyan tartja, és ekkor a jól fejlett nyaki redőkkel egységet alkot. A bőr 
tömege kevéssé markáns a szukáknál. 
KOPONYA: A koponya mély, hosszú, inkább keskeny lapos oldalakkal. A szembolt 
nem kiemelkedő, bár optikailag úgy látszik. A nyakszirti csúcs nagyon fejlett és 
határozottan kifejezett. 
Stop: Enyhén kifejezett. 
ARCKOPONYA: 
Orr: Fekete vagy barna, a fekete-cser színű kutyáknál mindig fekete. Az orr széles, 
jól fejlett, tágas orrnyílásokkal. 
Fang: Hossza megegyezik a koponya hosszával, mély, az orrlyukakhoz közel széles 
és azonos szélességű teljes hosszában. A fang felső vonala egyenes vagy enyhén 
domború (enyhe kosorr). 
Ajkak: Nagyon hosszú és laza; a felső ajkak az alsó ajkak alá esnek és a front résznél 
derékszöget zár be a fang felső vonalával, ami négyszöges alakot kölcsönöz a 
fangnak. A szájszeglet felé az ajkak húsossá válnak (nőstények esetében kevésbé 
hangsúlyosan), amelyek észrevétlenül olvad bele a nyaki lebernyegbe. A felső ajkak 
körülbelül 5 cm-el lógnak túl az alsó állkapocs vonalán. Az ajkak széle jól pigmentált, 
fekete vagy barna, az orr színétől függően. 
Állkapocs/Fogak: Komplett fogazat, korrekt ollós harapás; erős fehér fogak, 
szabályosan elhelyezkedve a jól fejlett állkapcsokban. A tétre harapás megengedett. 
Pofa: Beesett és sovány, különösen a szemek alatt. 
Szemek: Sötétbarna vagy mogyoróbarna, világosabb árnyalattal (borostyán) a fekete 
nyereggel vagy palásttal nem rendelkező kutyáknál. A szemek közepes méretűek, 
oválisak, nem könnyeznek, nem előreülők, de nem is bennülők, az íriszt teljesen 
látható. A szemhéjak kontúrja szabályos, normálisan körülöleli a szemgolyót; az alsó 
szemhéjak kissé lazák, a pislogóhártya kissé láthatóvá válik, ami tolerálható. A 
szempillák nem érhetnek a szembe vagy zavarhatják azt. Tekintete gyengéd, kedves 
és méltóságteljes, meglehetősen melankólikus. 
Fülek: Vékony és hajlékony, rövid szőrzettel borított, finom és bársonyos tapintású; 
nagyon hosszú fülcimpák, előre húzva az arcorri rész felső vonala mentén fektetve túl 
ér az orr végén; a fülek nagyon alacsonyan tűzöttek, a szem magasságában vagy még 
alacsonyabban, a fej oldalán, bájos redőkbe ereszkedő, befelé és hátrafelé csavarodó 
(csavarodó fülek). 
 
NYAK: Hosszú, így a kutya a földön tartott oral követheti a nyomot; erősen izmolt; 
toroktájékon a bőr laza és rendkívül fejlett , mely dupla legernyeget képez, de ez 
kevésbé hangsúlyos a szukák esetében. 



TEST: A felsővonal és az alsóvonal majdnem párhuzamos. 
Mar: Enyhén hangsúlyos 
Hát: Egyenes, széles, hosszú és szilárd. 
Ágyék: Széles, erős, rövid, nagyon enyhén ívelt. 
Far: Jól izmolt, majdnem vízszintes, soha nem csapott, nagyon széles és elég hosszú. 
Mellkas: Ovális alakú, széles, mély, hajógerinc alakot formálva a mellső lábak között; 
a bordaketrec eléggé hosszú; a szügy és a lapocka csúcsa kifejezett, a bordák jól 
íveltek, nem laposak, de nem is hordó alakúak 
Alsóvonal és has: Az alsóvonal majdnem vízszintes; a mellkas alsó része mély; a 
lágyék telt, széles és mély; a has csak enyhén felhúzott. 
 
FAROK: Hosszú, erős, vastag, magasan tűzött, a hát vonalát folytatja, a hegye felé 
fokozatosan elvékonyodó; szablya alakban hordott; mozgás közben kecsesen 
visszagörbített a hátvonal felett, sose felkunkorodó vagy oldalt tartott. A farok alsó 
részén körülbelül 5 cm hosszú durvább szőrzet található, mely a farok vége felé 
fokozatosan rövidül. 

VÉGTAGOK 

ELÜLSŐ RÉSZ: 
Jól izmolt, erős elülső rész, egyenes és tökéletesen párhuzamos. 
Váll: Hosszú, jól ereszkedő, izmos, de nem túl hangsúlyos. 
Felkar: Hosszú, megfelelően ereszkedőek és jó szöget zár be a vállal. 
Könyök: Jól tűzött, sem kifelé, sem pedig befelé nem fordulhat. 
Alkar: Egyenes, erős kerek alakú csontozat. 
Elülső lábtő, csukló: Erőteljes 
Mellső lábközép: Erős, elölről nézve egyenes, enyhén előre lejtő oldalról nézve. 
Mellső mancsok: Kompakt, nagyon stabil, sem kifelé, se befelé nem fordul; a 
lábujjak jól íveltek, boltozatosak és feszesek (macska mancs); vastag tömör 
talppárnák; rövid erős karmok. 
HÁTULSÓ RÉSZ 
Szilárd, erősen izmolt, kiegyensúlyozott az elülső résszel; hátulról nézve tökéletesen 
párhuzamos, sem szűk, sem tág állású. 
Comb: Megfelelő hosszúságú és erősen izmolt. 
Térd: Jól szögelt, nem fordul sem kifelé, sem befelé. 
Lábszár: Elég hosszú és erősen izmolt. 
Csánk: Szilárd, közel a talajhoz és jól szögelt. 
Hátulsó lábközép: Erős és rövid. 
Hátulsó mancsok: Mint a mellső mancsok. 



JÁRMÓD / MOZGÁS: Az angol véreb igen jellemző mozgásának értékelése 
rendkívül fontos. Lépésben, ügetésben a mozgás egyenletes, kimért lépésekkel. 
Mozgása rugalmas és felszabadult, gördülékeny de nem kígyózó, amely sokkal 
térölelőbb, mint bármely más nyomkövető kopó fajta esetében és ami nagyon 
jellemző a fajtára. A hátulsó lábak jól hátra nyúlnak, jó tolóérőt biztosítanak, az 
elülső és hátulsó részek egyenlően mozognak ezáltal a felsővonal vízszintes marad. A 
végtagok párhuzamosan mozognak, de nagyobb sebességnél a lábak egy 
nyomvonalba lépnek. A farkát szablya alakban magasan hordja, de nem kunkorodik 
túlságosan fel. Az angol vérebnek alkalmasnak kell lennie a hosszabb ideig való 
ügetésre a fáradtság jele nélkül. 
 
BŐR: Rugalmas az egész testen, laza és elasztikus. A vékony bőr nagyon laza és 
bőséges az egész fejen, ami nagyon jellemző a fajtára. A homlokon és az arctájékon a 
lelógó bőr redőket, lebernyegeket alkot, amelyek még kifejezettebbek, ha a kutya a 
fejét alacsonyan tartja. Azonban a túlzott ráncok és redők a homlokon és a 
szemöldökön nem irritálhatják a szemeket. A testen lévő túlzottan sok bőr, mely 
redőket képez, nem kívánatos. 
 

SZŐRZET 

SZŐR: A testen a testhez simuló szőrzet rövid, sűrű, egészen durva és időjárásálló. A 
fejen és a füleken nagyon rövid a szőrzet és puha tapintású. A farok alsó vonalán a 
szőr kissé hosszabb és durvább. 
SZÍN: Három színváltozat ismert: a kétszínű fekete-cser és máj színű-cser, valamint 
az egyszínű vörös. 
A fekete-cser színű kutyák esetében a fekete szín mennyisége attól függ, hogy 
köpeny vagy nyereg formájú a fekete. A köpenyes kutyán a fekete szín dominál: a 
cser szín (esetleg őzbarna szín) a fangon, a pofán, a szemek fölött, a mellkason, a 
végtagokon és a végbélnyílás tájékán jelenik meg. A nyerges kutyánál a cser szín 
kiterjedtebb, mert a fekete szín többé-kevésbé a háti tájékon jelenik meg. 
A májszínű-cser változatban a színek kiterjedése azonos a fekete-cser típusnál 
leírtakkal. A színek nem minden esetben egyértelműen és világosan határozhatók 
meg. A sötétebb területeken előfordulhat világosabb vagy többszínű szőrrel való 
keveredés megjelenése. A különböző színű szőrszálak ilyen szintű keveredése 
megengedett. 
Az egyszínű vörös színváltozatban a világos vöröstől a sötét vörösig terjednek az 
árnyalatok. 



A fakó cser szín a kétszínű változatnál, valamint a fakó vörös az egyszínűnél nem 
elfogadott. 
Egy kis fehér szín a mellkason, a lábujjakon és a farok hegyén megengedett, anélkül, 
hogy kívánatos lenne. 
MÉRET ÉS SÚLY: 
Marmagasság: Az ideális magasság 68 cm a kanok esetében, 
62 cm a szukák esetében.± 4 cm megengedett. 
Súly : Kanok  46 – 54 kg. 
Szukák 40 – 48 kg. 
A magasságnak és a súlynak egyensúlyban kell lenni. 
 
HIBÁK: Bármilyen eltérés a fentiekben meghatározottaktól hibának kell tekinteni, 
melynek súlyozását annak funkcióbeli súlyosságával, a kutya egészségére és jólétére 
való hatásaival kell arányba állítani. 

Általános megjelenés: Könnyed felépítés; könnyű csontozat; túl hosszú vagy túl 
rövid végtagok, inkább négyzetes, mint téglalapszerű felépítés; előkelőség, nemesség 
hiánya. 

Fej: A koponya széles és terjedelmes vagy túlságosan keskeny; csapott homlok; a 
homlokon a bőr túlságosan előreeső; nyakszirti csúcs nem eléggé hangsúlyos; túl 
kifejezett stop; homorú orrnyereg; a fang rövid vagy nem elég mély; a felső ajkak 
nem eléggé lelógóak. 

Orr és ajkak: kevéssé pigmentált. 

Fogazat: Hiányzó fogak. 

Szemek: Túl kicsi, túl beeső; az alsó szemhéj túlságosan leereszkedik, a 
pislogóhártya túlzottan látható. 

Fülek: Túl rövid, túl vastag, a szem vonala fölött tűzött, túlzottan fejhez simuló, túl 
lapos. 

Nyak: Rövid, karcsú, kevés lebernyeggel. 

Test: Rövid vagy túl hosszú; nem elég mély mellkas, oldalról a mellkas nem nyúlik 
előre eléggé; lapos- vagy hordó-mellkas; gyenge vagy ívelt hát; a far túl erős vagy 
csapott; a has túlzottan felhúzott. 

Farok: Mélyen tűzött; mókus farok, gyűrűs farok, felkunkorodó farok; csomós vagy 
megtört farok; horog vagy elhajló farok. 

Végtagok: Alul vagy túlszögelt; rövid felkar; oldalnézetből nem függőleges (elülső 
lábközép túl ferde vagy a csukló gyenge), nem függőleges elölről (a láb kifelé vagy 
befelé fordult, az alkar hajlott, a könyök kifelé áll, stb.), nem függőleges hátulról 
(szűk állás, hordóállás, zárt vagy nyitott csánk, stb.);szétterülő, nyúl vagy lapos lábfej. 



Járásmód / Mozgás: Zárt vagy nyitott mozgás; hullámzó, kígyózó, korlátozott vagy 
merev járásmód; túl finom járásmód, gyenge hát okozta mozgáselégtelenség. 

Szőrzet színe: Világos vagy fakó színek. 

Temperamentum: Bizalmatlan vagy félénk. 
KIZÁRÓ HIBÁK: 

Temperamentum: Agresszív vagy túlzottan félénk. Bármely kutya, mely fizikai 
rendellenességet mutat, ki kell zárni. 

Általános megjelenés: A fajtajellegek hiánya. 

Fogazat: Előre vagy hátraharapás; ferde állkapocs, görbe száj. 

Orr és ajkak: Túlzottan hiányos pigmentáció vagy rózsaszín; feketén kívül 
bármilyen szín fekete-cser szőrzet esetén; barnán vagy feketén kívül bármilyen szín 
fekete köpennyel vagy nyereggel nem rendelkező szőrzet esetén. 

Szemek: Világos sárga (sólyom szemek). 

Szőrzet színe: Bármilyen szín, mely nem felel meg a leírtaknak; túl kiterjedt fehér 
jegyek, melyek a csukló vagy a csánk vonalán túlhaladnak vagy túl kiterjedt fehér 
folt a mellkason; fehér foltok a mellkas, a lábujjak vagy a farok kivételével bárhol a 
testen, mint például fehér fang vagy fehér folt a homlokon, stb. 

Méret: A megengedett határértékeken kívül. 
Azokat a kutyákat, melyek bármilyen fizikai vagy viselkedésbeli rendellenességet 
mutatnak, ki kell zárni. 
 A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatóan 
normálisan fejlett herével kell rendelkezniük. 
 

5. A tenyésztés feltételei 
 
Csak funkcionálisan egészséges kutyák tenyészthetők. A tenyésztő felelősséggel 
tartozik azért, hogy az általa tenyésztésbe vont kutya a viselkedési és a testi 
adottságainál fogva alkalmas a tenyésztésbe vételre. A tenyésztőnek jó körülményeket 
kell biztosítania a tenyészegyedek részére, ami megfelel a fizikai és lelki igényeiknek és 
az utódok fejlődésének, szocializálódásának. 
 
Az FCI Tenyésztési Szabályzata alapján egy kutya akkor mentes örökletes betegségtől, 
ha egészségesen örökíti a fajta jellemzőit, típusát és tipikus temperamentumát anélkül, 
hogy bármilyen lényeges örökletes hiányosságot mutatna, amely gyengítené az utódok 
funkcionális egészségét. A tenyésztés során mellőzni kell minden olyan jellegű túlzást, 
amely a kutyák funkcionális egészségének károsodását okozhatja. 
 
Tenyészteni csak FCI származási lappal rendelkező kutyával lehet, amelyek az FCI 
standardban meghatározott megfelelő küllemmel és temperamentummal rendelkezik, 
funkcionálisan egészséges és örökletes betegségektől mentes, valamint regisztrálva 



van egy FCI által elismert törzskönyvben, továbbá teljesíti jelen szabályzat 
követelményeit.  
Részt kell vennie a DKK, vagy más hasonló magyar, illetve külföldi szervezett 
tenyészszemléjén, képességvizsgáján, vizsga szabályzata alapján az egészségügyi 
eredményekkel együttesen meg kell felelnie a követelményeknek és előírásoknak.  
Nem lehet tenyészteni kutyákat standardban szereplő kizárásra okot adó hibákkal.  
 
ajánlott egészségügyi szűrések:  
- Csípőizületi diszplázia (HD) 
- DM (degenerative myelopathy) 
A megszerzett egészségügyi szűrések jó eredményei beleszámítanak az éves 
pontversenybe az ott meghatározott értékekkel.  
 
A röntgenfelvétellel járó vizsgálatok eredményeit azon állatorvostól fogadja el, aki 
tagja a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek. Amennyiben olyan állatorvos 
készíti az röntgenfelvételeket, aki nem tagja a Magyar Kisállat Ortopédiai 
Egyesületnek, az köteles felküldeni elbírálásra a Magyar Kisállat Ortopédiai 
Egyesülethez.  
 
Csak azon kutyáknak engedélyezett a tenyésztése, amelyek megfelelnek az Egyesület 
jelen Tenyésztési Szabályzatában rögzített kívánalmaknak, küllem és egészség 
tekintetében. A tenyészthetőség feltétele az Egyesület, illetve hasonló minőségű 
szervezet tenyészszemléin kiadott tenyészthető minősítés. A tenyészszemle és a 
tenyészthetőség szerves része a képességvizsga is. A tenyészszemlét az Egyesület 
által elfogadott bíró végzi.  
 
A tenyésztésbe vétel feltétele 2 db kiállításon megszerzett kitűnő cím, amiből 
legalább az egyiket nemzetközi kiállításon kell, hogy szerezze.  
 
A tenyésztésbe vétel korhatára:  
 
Alsó korhatár: 

- Kan esetében betöltött 15 hónapos kor. 
- Szuka esetében betöltött 18 hónapos kor. 

Felső korhatár: 
- Kan esetében nincsen meghatározva. 
- Szuka esetében a betöltött 8 éves kor.  

A tenyésztésbe vétel idején a fedeztetés ill. a fedezés időpontját értjük. 
 
Két fialás közötti idő:  
Egy szuka egy naptári évben egyszer szülhet.  
 
Egy szuka élete során legfeljebb 6 alkalommal nevelhet fel kölyköket. 
 
 



Tenyészhely  
Egy tenyészhely alatt az adott postacímen található tenyészetet/ tenyészeteket értjük. 
Egy évben (365 nap, naptári évtől függetlenül) egy tenyészhelyen a fenti 
szabályrendszer figyelembevételével max. 5 fialás történhet.  
 
A Bloodhound tenyésztésben a természetes fedeztetés mellett a friss-, hűtött-, és 
mélyhűtött spermás termékenyítés - ha az egyébként a vonatkozó jogszabályok 
szerint történik - egyaránt elfogadott  
 
 
A felnevelhető kölykök száma:  
 
Átlagosan 5-7 kölyök születik egy alomban, amelyek felnevelése általában nem okoz 
gondot a szukának. Tapasztalatok szerint megfelelő tartással és gondoskodással a 
nagyobb létszámú almok egyedei is sikeresen felnevelhetők. Ezért a felnevelhető 
kölykök számát az Egyesület nem korlátozza. 
 
Az Egyesület minden egészséges, életképes kiskutyát törzskönyvez, ha a szülők 
rendelkeznek az előírt törzskönyvezési minősítésekkel. Az állatvédelmi törvény nem 
engedélyezi az egészségesnek látszó utódok elpusztítását még akkor sem, ha olyan 
sokan vannak, hogy a szuka nem képes őket felnevelni. Ilyenkor „dajkakutya” 
bevonása, vagy mesterséges felnevelés szükséges. 
 
A szuka tulajdonosának kötelessége bejelenteni a fedeztetés tényét. A klub nem 
vizsgálja a kan kutya minőségét, de elvárja, hogy megfeleljen a klub által előírt 
tenyésztésbe vétel szabályainak.  
 
A szuka tulajdonosának kötelessége bejelenteni a megszületett almot a születéstől 
számított 14 napon belül. Le kell jelenteni a született kanok és szukák számát. 
Lehetőség szerint a megadott e-mail címre ezt egy fényképpel illusztrálni is kell.  
 
 
A tenyésztőnek (szuka tulajdonos) jelentenie kell az Egyesület felé az egész almot, 
legkésőbb a kölykök 180 napos koráig, az erre rendszeresített „Alombejelentő 
jegyen”. Amennyiben ezen időpontig a kiskutyák chipezése már megtörtént, csatolni 
kell az állatorvos igazolását a transzponder behelyezéséről.  
 
 
Az alombejelentő jegy első 2 példányához csatolni kell:   

- a fedeztetési jegy egy példányát 
- a tenyésztő FCI által védett kennelnév igazolásának másolatát; 
- a szuka Származási lapjának mindkét oldali másolatát;  
- a kan Származási lapjának mindkét oldali másolatát; 
- mindkét szülő tenyészszemle, képességvizsga bírálati lapja másolatát; 



- mindkét szülő, addig elért minősítéseinek másolatait, (kiállítási, CH 
igazolást, stb.); 

- a szövetségi tagsági igazolvány másolatát vagy a tagdíj befizetésének 
másolatát 

- az alomhoz kapcsolódó befizetések bizonylatainak másolatait; 
- a törzskönyvezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 
 

Minden kölyköt kötelező egyedi megjelöléssel (chip) ellátni, legkésőbb az alom 3 
hónapos koráig. 
 
Tenyészszemle 
 
Az Egyesület évente legalább 2 alkalommal önálló szervezésben vagy más elismert 
tenyésztő szervezettel közösen, lehetőség szerint az ország tájegységeire elosztva 
(nyugat-kelet) előre meghirdetett tenyészszemlét tart. 
 
Az Egyesület tenyészszemléjén a tenyészthető minősítés címet csak az Egyesület 
Vezetősége által elfogadott azon bíró adhatja vagy tagadhatja meg, aki érvényes, az 
angol véreb fajtára jogosító FCI bírói igazolvány birtokában van. Tenyészszemlén 
bíró az lehet, aki angol véreb fajtára FCI által elismert küllembíró. A tenyésszemle 
eredménye a bírálat után az eredeti származási lapra felvezetésre kerül. 



A teljesítményvizsgálatra szolgáló szabályzatok 
 
 
Képességvizsga szabályzat 
 
Az angol véreb két fő munkaterületen is használatos fajta. Az egyik alkalmazási 
lehetőség a vadászati utánkeresés, a másik az emberkeresés, személyazonosítás. 
Mindkét feladatra a fajta kiváló adottságaiból adódóan alkalmas. A képességvizsga 
mindkét alkalmazási módnak lehetőséget kell biztosítson, hogy a kutya képességeit 
bizonyíthassa az adott területen. A kutyavezető a képességvizsgára való 
jelentkezéskor eldöntheti, melyik vizsgamódszerben szeretne vizsgát tenni.  
A DKK a vadászati alkalmasságot tartja kiemelt fontosságúnak, ezért a 
képességvizsgáit és a munkavizsgáit e szerint hirdeti meg, de természetesen ember 
keresésére kiképzett kutya esetében kérésre lehetőséget biztosít a másik 
vizsgatípusokra is. Így a szabályzat ezek feltételeit is tartalmazza.  
 
Általános rendelkezések 
 
1. A képességvizsga kizárólagos célja az öröklődő vadászati és emberkeresési 

alkalmazhatóság szempontjából fontos tulajdonságok meglétének vizsgálata, 
hogy a kutya legfontosabb örökletes adottságait felmérje. A sikertelen vizsga 
bármikor ismételhető. 
 

2. Az Egyesület által rendezett képességvizsgán kizárólag az FCI által elismert 
teljesítménybírói bírálhatnak, illetve az általuk kijelölt segédek segédkezhetnek. 

 
3. Az ország több pontján, évente több alkalommal rendezhető, a fajtagondozó 

elismert tenyésztő szervezet által. 
 

4. A vizsgára nevezhető bármely angol véreb, amely betöltötte a 12 hónapos kort. 
 

5. Az Egyesület elfogadja a teljesített képességvizsgát és annak eredményét, 
amennyiben az, a Meoesz által elismert magyarországi szervezet által igazolt.  

 
6. Az Egyesület a képességvizsga teljesítéseként elfogadja a más országban 

teljesített munkavizsgát, amennyiben az, az FCI által elismert bizonyítvánnyal 
igazolt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Képességvizsga vad vonszalékon: 

 
A képességvizsga egy mesterségesen kialakított (lehetőleg nyúl, de lehet 
szarvas, vagy vaddisznóláb is) vonszalékból, illetve az idegrendszer 
vizsgálatából áll: 

 
- A vonszalék hossza kb. 100 m, melyet gyér aljnövényzetű erdei, vagy ligetes 
területen kell fektetni. 

A vonszalék elejét mindig meg kell jelölni, a végén a vonszalék tárgyát kell 
elhelyezni. 
A bírálat során a vonszalék iránt erősen érdeklődő, azon határozottan induló 
és haladó kutya kaphat „Megfelelt” minősítést. 
A kutyát a vezető végig vezetőszíjon tartja. A kutya a vonszalékról 
kismértékben letérhet, azonban a vizsga akkor számít sikeresnek, ha a kutya 
önállóan, segítség nélkül visszatér arra. 
Nem követelmény a vonszalék pontos kidolgozása, de a vonszalék iránti 
érdeklődés, a rajta való elindulás, illetve az önállóság alapfeltétel. 
Nem hiba, ha a kutya a területen levő egyéb állatok nyomát is jelzi. 
 

Vonszalék-munka 
Minden kutyának külön vonszalékot készítünk kb. 100 lépés hosszan, 
lehetőleg frissen lőtt nyúllal, vagy őz-, szarvas vagy vaddisznólábbal. Ne 
fektessük széllel szemben. Egyszerre csak egy kutya dolgozik, végig 
vezetéken. A vezető nem irányíthatja a kutyát, de keresésre buzdíthatja. A 
bíró a vezető mögött, vagy a vonszalék mellett haladva értékeli a munkát.  
Megfelelő annak a kutyának a teljesítménye, amelyik érdeklődik a nyom 
iránt, önállóan keres és megtalálja a vonszalék végét a nyomon haladva. 
Ha a kutya eltávolodik a nyomtól, és a bíró úgy ítéli, hogy arra segítség 
nélkül nem tér vissza, utasítására a vezető visszahívhatja, és újból 
indíthatja a kutyát. 
 
 

Az idegrendszer vizsgálata:  
- Az idegrendszer vizsgálata egy megfelelő méretű tisztáson, vagy mezőn 
történik. Egyszerre max. 5 kutya vizsgázhat. A vezetők egymástól 3-5 
méterre haladva, laza pórázon vezetik a kutyákat. Az ebek nem zavarhatják 
egymást. Tőlük min. 20 méterre egy segítő puskából 1 perces különbséggel 
2 lövést ad le. A kutyák felfigyelhetnek a lövésre, de kifejezett ijedtséget 
nem mutathatnak, vezethetőnek kell maradniuk. Amelyik kutya megijed, de 
pórázon tovább vezethető, lövésre érzékeny. Amennyiben a többi feladaton 
jól megfelelt, a vizsgát teljesítheti, de a bírálati lapjára rá kell vezetni: 
„Képességvizsgán lövésre érzékeny”. 

Amelyik rángatja a pórázt, menekülni próbál, vagy a lövések után nem vezethető 
tovább, a vizsgán nem felelt meg. 



 
Értékelés 
 
Az angol véreb a képességvizsga során kizárólag Megfelelt vagy Nem felelt meg 
minősítést kaphatnak. A bírók a bírálati lapon rövid szöveges leírást adhatnak a 
kutya munkájáról.  
Angol vérebek részére a Tenyészthető minősítés csak a képességvizsga eredményes 
teljesítése után adható ki! 

 
Képességvizsga bírálati táblázat minta: 
 
Értékelési 
szempontok: 

Megjegyzés: 

Idegrendszer 
vizsgálata: 
(viselkedés lövésre) 

 

Vonszalék munka:  
Nyomkövetési hajlam 

 

Érdeklődés, kitartás  
A vizsga minősítése: MEGFELELT/NEM FELELT MEG 

 

Képességvizsga: Eltűnt ember megkeresése 
 

Szintidő: 30 perc. A nyom 150 méter hosszú és max. 1 órás.  

1. A feladat előkészítése: 

A vezetőbíró, a rendező közreműködésével előzetesen egy nagy felbontású 
térképvázlaton kijelöli a nyom vonalát.  

A vezetőbíró szabadon dönt a nyom alakjáról, a szükséges törésekről, de minden 
kutyának azonos nehézségű feladatot kell adni. A nyomok nem keresztezhetik 
egymást. Olyan területet kell választani, ahol a nyomfektetés és a vizsga közötti 
időszakban intenzív nyomszennyezés nem várható. A nyomfektetésért felelős 
bíró nem követheti a fektetőt, csak az indulásnál és a nyom végénél van jelen.  

A nyomfektetés előtt és után ne használjon a megszokottól eltérő típusú és 
mértékű kozmetikumokat, a nyomfektetés után alkoholos italt nem fogyaszthat. 
A nyomfektetés alatt élelmiszert nem fogyaszthat és nem tarthat magánál. 

Minden fektetett nyomhoz egy db szagtárgyat kell biztosítani. Szagtárgy lehet pl. 
tiszta, vegyszermentesen mosott, lehetőleg nem műszálas textildarab, steril 
vattalap vagy gézlap, egy új műanyag, zárható nylontasakban tárolva.  



A fektető a munka megkezdése előtt legalább 30 percig hordja magánál a 
szagtárgyat a ruházata alatt úgy, hogy az a bőrével közvetlenül érintkezzen, 
lehetőleg könnyen elérhető hajlatban (csukló, könyök), vagy a mellkas tájékán. 
A nyomfektető a nyomfektetés kezdetekor a szagtárgyat egy új műanyag tasakba 
teszi ügyelve arra, hogy azt csak ő maga érintse (szagtárgyidegen személy a 
szagtárgy felé sem hajolhat!), a tasakot lezárja és átadja a nyomfektetésért felelős 
bírónak, aki azokat kívülről felcímkézi (nyom sorszáma, az indulás pontos ideje) 
és további sérülésmentes helyen tárolja. 

A nyom indulásánál az első 10 méteres szakaszt látható módon jelölni kell. A 
nyom kezdeténél fel kell tüntetni a nyom sorszámát és a fektetés pontos idejét. A 
térképvázlatot a nyomfektető magával viszi, és menet közben az azonosítási, 
tájékozódási pontokat bejelöli (pl. egy jellegzetes növény, tereptárgy, szikla, 
ösvény, stb.). 

A munkaterület legyen gyaloglásra megfelelő, hómentes, lehetőleg változatos 
fedettségű és domborzatú terep. A területet úgy kell megválasztani, hogy a bírók, 
miközben 5-10 méterrel lemaradva – és oldalra kitérve - követik a munkát, meg 
tudják figyelni a kutyát. A nyomvonal lehetőleg erdei, mezei területen történjen, 
egy-két nagyívű irányváltoztatással. Az irányváltoztatás nyomszárai 
tompaszögűek legyenek el, ne érjék el a derékszöget. A nyomvonal lehetőleg 
kövesse a természetes útvonalakat, erdei, turista utakat, de attól el is lehet térni, 
amennyiben a nyomfektetésre előírt szabályok ezzel nem sérülnek. A területet  
változatossága kívánatos! A fektetett nyomot nem keresztezheti forgalmas út 
(burkolt vagy burkolatlan). Autóút nem lehet a nyom kiindulási illetve 
végpontjánál. 

A nyomfektető lehet a kutya által ismert személy, de - amennyiben a kutya 
járatos idegen személy keresésében - ettől el lehet térni. Minden kutyának külön 
nyomvonalat kell fektetni. 

A nyomfektető természetes gyaloglási ütemben és módon haladjon, ésszerűen 
kerülje ki a terepakadályokat, az időjárásnak megfelelő öltözetben és lábbeliben 
dolgozzon. Ne alkalmazzon a nyomot kidolgozó kutyát megtévesztő, illetve 
nehezítő trükköket.  

Szükség esetén a vezetőbíróval egyeztetett módon használhat nyomjeleket, de 
úgy, hogy azokat a vezető ne azonosíthassa. A töréseknél, keresztező utaknál 5-
10 másodpercig időzzön, különben folyamatosan és egyenletes tempóban 
haladjon. Látható nyomjeleket csak kivételesen nehéz terepen lehet kihelyezni. 
Az útvonal végigjárása ( a nyom lefektetése) után a használt térképvázlatot adja 
oda a nyomfektető bírónak.  

Az idegrendszeri vizsgálat megegyezik a vadászati alkalmazás képességvizsgája 
hasonló gyakorlatával. 



2. A feladat teljesítése: 

A feladat megkezdése a kutyavezető átveszi a bírótól a szagtárgyat tartalmazó 
tasakot, a tárgyról szimatot vetet a kutyájával, majd keresésre küldi. A nyom 
indulásánál segíthet kutyájának a csapa felvételében. 

A kutya 6 - 10 m hosszú vezetéken (lehetőleg hámban) dolgozik végig. Kutya és 
vezetője csapatot alkot, ha a kutya letért a nyomról, vezetőjének jogában áll 
visszatenni arra, vagy hagyhatja a kutyát önmagát kijavítani. Munka közben 
bármikor itathatja kutyáját, a szagtárgyról újra szimatot vetethet, vagy jelentheti 
a bírónak, hogy újra akarja indítani kutyáját. Újraindításnak az számít, ha 
lényegesen visszatérnek a nyom egy már kidolgozott és valamilyen módon 
azonosítható pontjára, vagy az elejére. Nem hiba, ha a kutya egyes szakaszokon 
légszimattal, magas orral dolgozik, vagy szakaszokat levág (rövidít), vagy a 
keresett személyhez közeledve légszimattal vezet oda. 

A rendelkezésre álló munkaidő 30 perc, ez alatt a bírók nem avatkoznak bele a 
munkába, kivéve, ha a kutya láthatóan nem indul el a nyomon, nem dolgozik 
(nem keres), vagy, ha a nyomtól legalább 90 fokos szögben annyira eltávolodik 
(minimum 30-40 m), hogy a bírók nem látnak arra reményt, hogy visszatalálnak. 
Bírók maximum kétszer helyezhetik vissza a kutyát a nyomra. 

Ha a kutya láthatóan nem keres, nem mutat érdeklődést a nyom, illetve a 
szagtárgy iránt, vagy a szagtárgyról való első szimatvételt követően 5 percen 
belül nem kezdi meg a nyom kidolgozását, a bírók sikertelennek nyilváníthatják 
a feladatot.  

Bírálati szempontok 

Munkastílus 
Fontos, hogy a kutya a fektetett nyomon a fajtára jellemző módon, kellő 
koncentráltsággal dolgozik-e, külső tényezők mennyire zavarják. 

Nyomkövetés, akarat 
Fontos, hogy a kutya szívesen, szenvedélyesen követi-e a nyomot, a 
nehezebb szakaszokon is kitartóan folytatja-e a munkát. 

Nyombiztonság 
Figyelni kell, hogy a kutya kellő következetességgel, magabiztosan követi-e 
a fektetett nyomot, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát, vagy a 
vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat 
hagyja figyelmen kívül, vagy csak röviden mutassa meg, de magától térjen 
vissza a csapára. 



Együttműködés a vezetővel 
Fontos, hogy nyomkövetés közben tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye 
figyelembe annak utasításait. 
 

Érdeklődés, kitartás 
Fontos, hogy nyomkövetés közben az eb folyamatos és a nyom kidolgozásának 
teljes hosszában való érdeklődést mutasson. Ki kell zárni azt a kutyát, amelyik 
agresszivitást mutat ember felé, vagy ha a vezető szándékosan megsérti a 
szabályzatot.  

Értékelés 

Az angol véreb a képességvizsga során kizárólag Megfelelt vagy Nem felelt meg 
minősítést kaphatnak. A bírók a bírálati lapon rövid szöveges leírást adhatnak a 
kutya munkájáról.  
Angol vérebek részére a Tenyészthető minősítés csak a képességvizsga eredményes 
teljesítése után adható ki! 

 
Képességvizsga bírálati táblázat minta: 
 
Értékelési 
szempontok: 

Megjegyzés: 

Idegrendszer vizsgálata  
Nyomkövetés, akarat  
Nyombiztonság  
Együttműködés a 
vezetővel 

 

Érdeklődés, kitartás  
A vizsga minősítése: MEGFELELT/NEM FELELT MEG 

 

Munkavizsga szabályzat 
 
Az angol véreb két fő munkaterületen is használatos fajta. Az egyik alkalmazási 
lehetőség a vadászati utánkeresés, a másik az emberkeresés, személyazonosítás. 
Mindkét feladatra a fajta kiváló adottságaiból adódóan alkalmas. A munkavizsga 
mindkét alkalmazási módnak lehetőséget kell biztosítson, hogy a kutya képességeit 
bizonyíthassa az adott területen. A kutyavezető a munkavizsgára való jelentkezéskor 
eldöntheti, melyik vizsgamódszerben szeretne vizsgát tenni. 
 
 
 
 
 



Általános rendelkezések 

1. Az angol véreb erős nyomkövetési hajlammal, és jó koncentráló, szag-
azonosító képességgel rendelkezik. A vizsga célja a kutya speciális 
szagazonosítási, elkülönítési és nyomkövetési adottságainak ellenőrzése és 
értékelésére. 

2. A vizsgára nevezhető minden olyan angol véreb, amelyik képességvizsgával 
rendelkezik. 

 
3. Szélsőségesen rossz időjárási viszonyok között a vizsga nem tartható meg, 

de ebben az esetben nem kell a nevezési díjat visszatéríteni. 
 

4. A munkavizsga alsó korhatára betöltött 12 hónap. 
 

5. Az ország több pontján, évente több alkalommal, az elismert tenyésztő 
szervezet által rendezhető. 

 
6. Sikertelen vizsga bármikor megismételhető. 

 
7. Az angol véreb az FCI szabályzata szerint munkavizsgára kötelezett fajta. 

A Hungária Champion, illetve az International Champion cím eléréséhez 
az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-át kell 
teljesíteni. Kiállításokon munka osztályba induláshoz elegendő a vizsga 
teljesítése. 

 
8. Az Egyesület elfogadja a jelen szabályzat hatálybalépése előtt teljesített 

munkavizsga eredményét, amennyiben az az FCI által elismert 
munkavizsga bizonyítvánnyal igazolt. 

 
9. Az Egyesület elfogadja a más országban teljesített munkavizsga 

eredményét, amennyiben az az FCI által elismert munkavizsga 
bizonyítvánnyal igazolt, és az adott ország munkavizsga szintje eléri, vagy 
meghaladja az Egyesület munkavizsga előírásait. Amennyiben e szint nem 
éri el az Egyesület munkavizsga szintjét, úgy vizsgát kell tenni az  
egyedekkel. 

 
A vizsga előtt ki kell jelölni a csapa fektetéséhez alkalmas területet, biztosítani kell 
a vizsga feltételeit (vér, nyomfektető személyzet, bírók, stb.). Minden kutya 
számára közel azonos feltételeket kell biztosítani. 
 
 
 
 
 
 



Vadászati alkalmazás 
 
A feladatok ismertetése: 
 

A vizsga 2 részből áll: 
 

1.) Pórázon vezethetőség 
A vezető laza pórázon, láb mellett vezeti a kutyát kb. 50 m hosszan. A bíró 
utasítására irányváltásokat végez. A feladat mezőn, illetve lábaserdőben is 
végrehajtható. A kutya nem rángathatja, húzhatja a pórázt, nem vontathatja 
magát. Nem lehet vizsgázni szöges, vagy szorító nyakörvvel. 

2.) Vezetékmunka mesterséges vércsapán 

a)  A vércsapa 
A vércsapákat lehetőleg aljnövényzettel enyhén fedett szálerdőben kell 
fektetni. A csapa indulhat erdőn kívül, de a 2. töréstől mindenképpen 
erdőben legyen. A csapafektetéshez lehetőség szerint vadvér, ennek 
hiányában szarvasmarhavér használható (csapánként kb. 1.5 dl). A vért 
spriccelni vagy tupfolni kell. A csapa hossza 1500 - 1800 m, két tompaszögű 
töréssel, két sebággyal. A vércsapa elejét és végét meg kell jelölni, végére 
kizsigerelt vaddisznót, szarvast vagy vadbőrt, szarvaslábat kell elhelyezni, a 
fektetéshez használt vérrel megjelölve. A csapák közti oldaltávolságnak 
legalább 80 m-nek kell lennie. A csapa elején jól észrevehetően egy sebágyat 
kell elhelyezni. A csapában legalább két tompaszögű törésnek, valamint a 2. 
és a 3. száron egy-egy sebágynak lennie kell. Az első törésnek min. 200 m 
után kell következnie. A két törés közötti távolság min. 500 m legyen. A 
kijelölésnél és fektetésnél az egyik bírónak jelen kell lennie. A munka a 
fektetéstől számított 12. órában kezdhető meg. A vezetékmunkához 6-10 m 
hosszúságú vezetéket kell használni. 

 b). Munka a vércsapán 
Induláskor a bíró megmutatja a csapa kezdetét. Ezután a vezető a csapát a 
kutyájával felveteti és teljes vezetékhosszra kiengedve elkezdik a munkát. A 
munka során a vezető halk szavakkal biztathatja a kutyáját, csapakövetés 
közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthatja. Fontos, hogy a 
kutya a munka végéig megőrizze lelkesedését és a csapa végéig pontosan és 
érdeklődve dolgozzon. A kutyának nyugodt tempóban, leszegett orral kell 
követnie a csapát. 
Nem hiba, ha a kutya kismértékben letér a csapáról, majd magát korrigálva 
visszatér és folytatja a munkát. 
Hiba viszont, ha nem érdeklődik a csapa iránt, idegen nyomra tér át (jelzése 
megengedett) és vissza kell helyezni az eredetire. Ha a vezető gyeplőzve 



irányítani próbálja a kutyáját, a vezetéket nem engedi ki teljes hosszon, ha 
visszafordulva a bíróknak kitett jelzéseket figyeli. 
A kutyát – a csapáról való letérés esetén - kétszer lehet ismételten a helyes 
csapára tenni. Ismételt csapára tételnek az számít, ha azt a bíró rendeli el, 
amennyiben a kutya a terepadottságok figyelembe vételével kb. 20-30 m-re 
eltávolodott a csapától és arra magától nem talál vissza. Ilyenkor a vért a bíró 
mutatja meg. 
Ha a vezető észreveszi, hogy a kutyája letért a csapáról és magától 
visszateszi, nem számít ismételt csapára tételnek, de a bizonytalankodást az 
értékelésnél figyelembe kell venni. Ha a kutya harmadszor is letér, akkor ezt 
a feladatot nem teljesítette és kizárja magát a vizsga további részéből. 
Ha kutya végigment a csapán és a vadhoz érkezett, meg kell figyelni a 
viselkedését. Ráncigálás, szaglászás, ugatás megengedett, de a kutya nem 
kezdheti ki a vadat. 
 
 

Bírálati szempontok 

Munkastílus 
Fontos, hogy a kutya a fektetett nyomon kellő higgadtsággal, 
koncentráltsággal dolgozik-e, külső tényezők mennyire zavarják. 

Nyomkövetés, akarat 
Fontos, hogy a kutya szívesen, szenvedélyesen keresi-e a nyomot, a 
nehezebb szakaszokon is kitartóan folytatja-e a munkát. 

Nyombiztonság 
Figyelni kell, hogy a kutya kellő következetességgel, magabiztosan követi-e 
a fektetett nyomot, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát, vagy a 
vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat 
hagyja figyelmen kívül, vagy csak röviden mutassa meg, de magától térjen 
vissza a csapára. 

Együttműködés a vezetővel 
Fontos, hogy nyomkövetés közben tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye 
figyelembe annak utasításait. 
 

Értékelés 
 
A vizsga sikeres volt, amennyiben a kutya elérte a maximális pontszám 50 %-át. Ez 
az eredmény a kutya munka osztályba történő indításához elegendő. A vizsga 
sikertelennek minősül, ha a kutya bármely feladatból 0 pontot kapott. A Champion 
cím megszerzéséhez a munkavizsgán elérhető max. pontszám 75 %-nak elérése 
szükséges. Munkavizsgán csak elismert teljesítménybíró bírálhat. 
 



Díjba sorolás: 
I. díj: 84-100 pont 
II. díj: 67-83 pont 
III. díj: 50-66 pont 

 
Munkavizsga bírálati táblázat minta: 
 

Megnevezés Értékszám Osztályzat 
(1-5) 

Pont 

Pórázon vezethetőség 5   
    
Munka a vércsapán: 
Munkastílus  

 
5 

  

Nyomkövetés, akarat 3   
Nyombiztonság 5   
Együttműködés a 
vezetővel 

2   

Összes pontszám 100  

Minősítés:  
 

Eltűnt ember megkeresése és azonosítása: 

Szintidő: 60 perc. A nyom 1400 – 1500 méter hosszú és 12. órás.  

1. A feladat előkészítése: 

A vezetőbíró, a rendező közreműködésével előzetesen egy nagy felbontású 
térképvázlaton kijelöli a nyom vonalát.  

A vezetőbíró lehetőleg a vizsga időpontja előtt legalább 3 nappal járja be a 
kijelölt területet. A vezetőbíró szabadon dönt a nyom alakjáról, a szükséges 
törésekről, de minden kutyának azonos nehézségű feladatot kell adni. A nyomok 
nem keresztezhetik egymást. Olyan területet kell választani, ahol a nyomfektetés 
és a vizsga közötti időszakban intenzív nyomszennyezés nem várható. 
Mindazonáltal, más ember,jármű vagy állat áthaladása vagy nyoma nem számít 
zavaró körülménynek. A nyomfektetésért felelős bíró nem követheti a fektetőt, 
csak az indulásnál és a nyom végénél van jelen.  

A nyomok fektetésére lehetőleg a területet ismerő és nyomfektetésben járatos, 
tapasztalt embert kell felkérni. A nyom fektetője nem bírálhatja azt a kutyát, 
amelyik az ő nyomán dolgozik. A nyomfektetés előtt és után (egészen a 
személyazonosításig) ne használjon a megszokottól eltérő típusú és mértékű 
kozmetikumokat, a nyomfektetés után alkoholos italt nem fogyaszthat. A 



nyomfektetés és a személyazonosítás alatt élelmiszert nem fogyaszthat és nem 
tarthat magánál. 

Minden fektetett nyomhoz egy db szagtárgyat kell biztosítani. Szagtárgy lehet pl. 
tiszta, vegyszermentesen mosott, lehetőleg nem műszálas textildarab, steril 
vattalap vagy gézlap, egy új műanyag, zárható nylontasakban tárolva.  

A fektető a munka megkezdése előtt legalább 30 percig hordja magánál a 
szagtárgyat a ruházata alatt úgy, hogy az a bőrével közvetlenül érintkezzen, 
lehetőleg könnyen elérhető hajlatban (csukló, könyök), vagy a mellkas tájékán. 
A nyomfektető a nyomfektetés kezdetekor a szagtárgyat egy új műanyag tasakba 
teszi ügyelve arra, hogy azt csak ő maga érintse (szagtárgyidegen személy a 
szagtárgy felé sem hajolhat!), a tasakot lezárja és átadja a nyomfektetésért felelős 
bírónak, aki azokat kívülről felcímkézi (nyom sorszáma, az indulás pontos ideje) 
és további sérülésmentes helyen tárolja. 

A nyom indulásánál az első 10 méteres szakaszt látható módon jelölni kell. A 
nyom kezdeténél fel kell tüntetni a nyom sorszámát és a fektetés pontos idejét. A 
térképvázlatot a nyomfektető magával viszi, és menet közben az azonosítási, 
tájékozódási pontokat bejelöli (pl. egy jellegzetes növény, tereptárgy, szikla, 
ösvény, stb.). 

A munkaterület legyen gyaloglásra megfelelő, hómentes, lehetőleg változatos 
fedettségű és domborzatú terep. A területet úgy kell megválasztani, hogy a bírók, 
miközben 5-10 méterrel lemaradva – és oldalra kitérve - követik a munkát, meg 
tudják figyelni a kutyát. A nyom fektetése történhet lakott (nem zsúfolt, alacsony 
gépjárműforgalmú családi házas környezet) vagy lakott területen kívüli (erdei, 
mezei, vagy a kettő együttesen) területen. A területet  változatossága kívánatos! 
A fektetett nyomot nem keresztezheti forgalmas út (burkolt vagy burkolatlan). 
Autóút nem lehet a nyom kiindulási illetve végpontjánál. 

A nyomfektető természetes gyaloglási ütemben és módon haladjon, ésszerűen 
kerülje ki a terepakadályokat, az időjárásnak megfelelő öltözetben és lábbeliben 
dolgozzon. Ne alkalmazzon a nyomot kidolgozó kutyát megtévesztő, illetve 
nehezítő trükköket.  

Szükség esetén a vezetőbíróval egyeztetett módon használhat nyomjeleket, de 
úgy, hogy azokat a vezető ne azonosíthassa. A töréseknél, keresztező utaknál 5-
10 másodpercig időzzön, különben folyamatosan és egyenletes tempóban 
haladjon. Látható nyomjeleket csak kivételesen nehéz terepen lehet kihelyezni. 
Az útvonal végigjárása ( a nyom lefektetése) után a használt térképvázlatot adja 
oda a nyomfektető bírónak.  

 

 



2. A feladat teljesítése: 

A rajtszámot sorsolás határozza meg, a minden vezető a rajtszáma szerinti 
nyomot dolgozza ki. A sorsolás a vizsga kezdetekor, az adminisztrációs 
irodában történik, a vezetőbíró jelenlétében! 

 Átveszi a bírótól a szagtárgyat tartalmazó tasakot, a tárgyról szimatot vetet a 
kutyájával, majd keresésre küldi. A nyom indulásánál segíthet kutyájának a 
csapa felvételében. 

A kutya 6 - 10 m hosszú vezetéken (lehetőleg hámban) dolgozik végig. Kutya és 
vezetője csapatot alkot, ha a kutya letért a nyomról, vezetőjének jogában áll 
visszatenni arra, vagy hagyhatja a kutyát önmagát kijavítani. Munka közben 
bármikor itathatja kutyáját, a szagtárgyról újra szimatot vetethet, vagy jelentheti 
a bírónak, hogy újra akarja indítani kutyáját. Újraindításnak az számít, ha 
lényegesen visszatérnek a nyom egy már kidolgozott és valamilyen módon 
azonosítható pontjára, vagy az elejére. Nem hiba, ha a kutya egyes szakaszokon 
légszimattal, magas orral dolgozik, vagy szakaszokat levág (rövidít), vagy a 
keresett személyhez közeledve légszimattal vezet oda. 

A rendelkezésre álló munkaidő 60 perc, ez alatt a bírók nem avatkoznak bele a 
munkába, kivéve, ha a kutya láthatóan nem indul el a nyomon, nem dolgozik 
(nem keres), vagy, ha a nyomtól legalább 90 fokos szögben annyira eltávolodik 
(minimum 30-40 m), hogy a bírók nem látnak arra reményt, hogy visszatalálnak. 
Bírók maximum kétszer helyezhetik vissza a kutyát a nyomra. 

Ha a kutya láthatóan nem keres, nem mutat érdeklődést a nyom, illetve a 
szagtárgy iránt, vagy a szagtárgyról való első szimatvételt követően 5 percen 
belül nem kezdi meg a nyom kidolgozását, a bírók sikertelennek nyilváníthatják 
a feladatot.  

Bírálati szempontok 

Munkastílus 
Fontos, hogy a kutya a fektetett nyomon a fajtára jellemző módon, kellő 
koncentráltsággal dolgozik-e, külső tényezők mennyire zavarják. 

Nyomkövetés, akarat 
Fontos, hogy a kutya szívesen, szenvedélyesen követi-e a nyomot, a 
nehezebb szakaszokon is kitartóan folytatja-e a munkát. 

Nyombiztonság 
Figyelni kell, hogy a kutya kellő következetességgel, magabiztosan követi-e 
a fektetett nyomot, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát, vagy a 
vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat 



hagyja figyelmen kívül, vagy csak röviden mutassa meg, de magától térjen 
vissza a csapára. 

Együttműködés a vezetővel 
Fontos, hogy nyomkövetés közben tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye 
figyelembe annak utasításait. 
 

Értékelés 
 
A vizsga sikeres volt, amennyiben a kutya elérte a maximális pontszám 50%-át. Ez az 
eredmény a kutya munka osztályba történő indításához elegendő. A vizsga 
sikertelennek minősül, ha a kutya bármely feladatból 0 pontot kapott. A Champion 
cím megszerzéséhez a munkavizsgán elérhető max. pontszám 75%-nak elérése 
szükséges. Munkavizsgán csak elismert teljesítménybíró bírálhat. 
Díjba sorolás: 

I. díj: 84-100 pont 
II. díj: 67-83 pont 
III. díj: 50-66 pont 

 
Munkavizsga bírálati táblázat minta: 
 

Megnevezés Értékszám Osztályzat 
(1-5) 

Pont 

    
Munkastílus 4   
Nyomkövetés, akarat 6   
Nyombiztonság 6   
Együttműködés a 
vezetővel 

4   

Összes pontszám 100  
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Pop Emanuel Neculai 
elnökségi tag
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