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Alaptermészet Vizsgálat
Az Alaptermészet Vizsgálat (teljesítményvizsgálat, munkateljesítmény) elsődleges célja, a
felmérésen megjelent kuvasz ösztönös adottságának, munkaképességének a felmérése.
Általános leírás.
A tenyészszemlén részt vevő kuvasznak az egészség és a küllem mellett viselkedésének felmérése,
vizsgálata annak szakmailag korrekt megítélése elengedhetetlen, a fajta fizikális és mentális,
értékének védelme, esetleges fejlesztése érdekében.
Az Alaptermészet Vizsgálaton bemutatott munka értékelése:
KIVÁLÓN MEGFELELT, MEGFELELT, NEM FELELT MEG. VISSZARENDELVE 1 2 3.
A „nem felelt meg” értékelést kapott kutya, a bírálati lapon a „Visszarendelve” értékelést kapja. Ez
esetben a kutya még újabb bizonyítási lehetőséggel élhet, hat hónap eltelte után. Amennyiben nem
állt be változás a viselkedésében, újabb hat hónap elteltével, még egy próba lehetőséget kap, ha ez
is sikertelen, „nem felelt meg” értékelést kapja. Ha a két újabb plusz felmérés is eredménytelen a
kutya tenyésztésbe állítása kockázatos, nem javasolt.
A mesterségesen előidézett ingerekre - amiket a felmérésen alkalmazunk pl: zörgő doboz, hirtelen
kinyíló esernyő, hanghatás, idegen személy, személyekkel szembeni viselkedés stb. - a kutya a
habitusára jellemző reakcióval válaszol. Ennek a viselkedésnek a pontos felismerése, (mit, miért,
hogyan) értékelése, valamint a technikai eszközök megfelelő alkalmazása elengedhetetlen. A bíró a
vizsgált kuvasz természetét, viselkedését, reakcióját, a különféle mesterségesen produkált
helyzetekre, helyesen kell, hogy értelmezze, értékelje.
A tenyészszemlén végzett szakmai munka hivatott arra, hogy megszabja a tenyésztés helyes irányát.
Feladata a magabiztos, bátor, jól kezelhető, kiegyensúlyozott idegrendszerű, kuvaszok bevonása a
tenyésztés vérkeringésébe és kiszűrni a gyáva, labilis, ideggyenge, továbbá a fékezhetetlen
agresszív egyedet. A jó fizikai adottság, az egészség a stabil idegrendszer, a bátor magabiztos
viselkedés, az együttműködésre való hajlam, kiváló használati értéket teremt. A standard erről így
ír: „Kifejezett erő sugárzik róla.” mentális és fizikális értelemben is. Feladata „Házak, birtokok,
telepek és haszonállatok, továbbá személyek őrzés-védése. Sport és munkakutyának is alkalmas.”,
családi kutyaként is megállja a helyét. „Canis familirais undulans hungaricus. Abonyi L.1935 FCI
Standardszám: 54/b. H”
A kuvasztól elvárt elsődleges, főkövetelmény:
Kiegyensúlyozott ösztönös adottságok, stabil erős idegrendszer, magabiztosság.
A kuvasztól elvárt másodlagos követelmény:
Élénk vérmérséklet, vezethetőség, (kézbenntarthatóság) együttműködésre való hajlam.
A teljesítményvizsgálat a Hunnia Kuvasz Egyesület tenyészszemléjén kerül megrendezésre.
Teljesítményvizsgálatot egy adott évben az Egyesület megfelelő igény szerint többször is rendezhet.

Az Alaptermészet Vizsgálat (teljesítményvizsgálat, munkateljesítmény) szakmai
indoklása, leírása, folyamata.
Etológusok, akik az állatok viselkedését tudományos megfigyeléssel végzik, megállapították, hogy
a viselkedés alapját, az ún. genetikai anyag - az állat zárt genetikai programja – képezi, amelyre
épül maga a viselkedés. A viselkedés ún. nyitott genetikai program szerint változik, módosul,
többnyire a környezeti hatásokra, ilyen lehet például, a tapasztalatszerzés, tanulás, nevelés. Tehát a
két kulcsfontosságú tényező, az öröklődés, és a környezeti hatás szoros egységet alkot a
viselkedésben, nem választhatóak szét, mivel kölcsönösen hatnak egymásra. A viselkedés, nem más,
mint a kutyának a környezet ingereire, az örökletes zárt genetikai program által meghatározott
módon adott, de a környezeti tényezők által módosított reakcióinak összessége.
Összefoglalva, a kutya viselkedését az öröklődés nagymértékben meghatározza, azonban a
környezeti tényezők, környezeti hatások (tapasztalatszerzés, tanulás,) jelentős mértékben
befolyásolják. A tudományos felmérések szerint ez hatvan-hetven százalékra tehető. Az öröklődés, a
tapasztalat, a tanulás, közös egységet alkot a viselkedésben.
Tenyészszemlére jelentkezés alsó korhatára a betöltött 15 hónap, tehát a kutyát a születésétől a
felmérésig eltelt idő alatt - nem beszélve azokról, a kutyákról, amelyek jóval e korhatár után
jelennek meg - számos környezeti hatás éri, amely, tehát nagymértékben befolyásolják a kuvasz
viselkedését.
Kitűnő karakterű szülők utódai hiába örököltek jó alaptermészetet, a rossz tartási körülmények, a
rossz tapasztalatok, a tágabb környezet ismeretének és az emberi kapcsolatoknak a hiánya, a
helytelen nevelés ideggyengévé, félénkké vagy kezelhetetlenül agresszívvá alakíthatják át a
természetüket, viselkedésüket.
E fontos etológiai felismerést szem előtt tartva, ha a felmérésen megjelent kuvasz a tenyésztésből
kizáró nem kívánatos két viselkedési forma valamelyikét mutatja: kifejezetten gyáva vagy
kezelhetetlenül agresszív, a helyes döntés érdekében a kutya még újabb bizonyítási lehetőséggel
élhet hat hónap eltelte után. Amennyiben nem állt be változás a viselkedésében hat hónap elteltével,
még egy próba lehetőséget kap, ha ez is sikertelen, „nem tenyészthető” minősítést kap.
Bírálati lapjára „Visszarendelve” megjegyzés kerül.
Ha a nem kívánatos viselkedés szerzett, a környezeti tényezők által módosított, például „tanult
gyávaság”, nem öröklött, megfelelő szakmai irányítással ugyan nehezen, de még orvosolható. Ha
viszont örökletesen, vagyis születetten labilis, gyáva, tanítással, neveléssel esetleg el lehet fedni a
valóságot, de az első éles életszerű helyzetben a kutya „bátorsága” összeomlik, csődöt mond. A
labilis, ideggyenge egyed veszélyt jelenthet a környezetére. Az ilyen viselkedésű kuvasz
tenyésztésbe történő bevonását kerülni kell „nem tenyészthető.”
A felmérésen előírt feladatok sikeres teljesítéséhez, tanítás, előképzettség nem szükséges. Elvárt
viszont, egy alapvető szociális készség, magabiztosság, bátor határozott fellépés, amelynek
előfeltétele a kutya megfelelő tartása, (ingergazdag környezet) nevelése.
A tenyészszemlén az Alaptermészet Vizsgálaton a kutya viselkedésének a vizsgálatát, értékelését,
felmérését, kizárólag komplex megközelítéssel szabad csak végezni.
A HKE által alkalmazott Alaptermészet vizsgálat, (munkateljesítmény, teljesítményvizsgálat)
általános leírása, az őrző-védő, területvédő készség, etológiai indoklása.
A HKE tenyészszemléjén történő teljesítményvizsgálat, képességvizsgálat neve összefoglaltan:
„Alaptermészet Vizsgálat”.
„Az „Alaptermészet Vizsgálatnál” a kuvasz alaptermészete, örökletes ösztönös adottsága kap
prioritást.
Az „Alaptermészet Vizsgálat” két részből áll.

„Alapkövetelmény I”
Az „Alapkövetelmény I” feladatnál a bíró a bírálati lapon tegyen írásos megjegyzést a látott
munkáról, pontoznia nem kell.
A vizsgálat során az egyed környezeti ingerektől befolyásolt általános magatartásáról ad
tájékoztatást. Ezen feladatok során az idegrendszer kiegyensúlyozottságáról, teherbíró képességéről
kapunk adatokat, továbbá a vizsgálaton megjelent kuvasz szocializáltságának mértékéről,
milyenségéről.
„Alapkövetelmény II”
Az „Alapkövetelmény II” feladatnál a viselkedés bírálati lapon, a két Őrző-védő területvédő
munkát /bátorságpróba/ a bírónak pontoznia kell!
A kuvasz a fajta standard leírása szerint, őrző-védő területvédő pásztorkutya, tehát e besorolásnak is
meg kell felelnie. Az ösztönös adottság meglétének a vizsgálata szükségszerű, több szempontból is.
A kuvasz, mint őrző-védő területvédő pásztorkutya, fenyegetettség esetén őrzi az élőhelyének
számító területet, a hozzá tartozó jószágállományt, tárgyakat, védi utódait, maga pedig védekezik.
A kuvasz viselkedésének, alaptermészetének az értékelése nagymértékben függ az őrző-védő
munka vizsgálatánál nyújtott teljesítményétől. Az ivarérett kuvasz kantól és szukától, elvárható,
hogy eltérő helyzetekben a környezeti ingerektől (hang, fény stb) nem zavartatva, a fenyegető
magatartást tanúsító idegen személlyel szemben aktív védekezési reakciót mutasson. A passzív
védekezési reakciót, azaz menekülést, félénk magatartást tanúsító egyed viselkedése
kiszámíthatatlan (pl. félelmében indokolatlanul támad). További nevelés, kiképzés, rehabilitálás,
esetén, ha a mutatott viselkedése örökletes, magatartása bizonytalan marad. A gyenge
idegrendszerű, félénk egyed, valamint bármely környezeti hatásra kezelhetetlenül agresszívan
harapással reagáló egyed tenyésztésbe vétele kerülendő.
A viselkedésbírálati rendszer, a fajta karakterét legjobban kidomborító feladatcsoport.
A feladatok, csoportos és egyéni őrző-védő képességvizsgálatból áll.
A csoportos és az egyéni őrző-védő képességvizsgálat során dől el, hogy az egyed csupán a
menekülésre képes, (passzív védekezési reakció) vagy a bátor helytállásra, aktív védekezési
reakcióra. Fontos szempont: Ha a fenyegetettség megszűnik, újra nyugodt viselkedést kell, hogy
mutasson.
Az Alaptermészet Vizsgálat (munkateljesítmény, a teljesítményvizsgálat) személyi feltétele,
különös tekintettel a bíró és a segéd személyére
A bíró
A bírálatot, a teljesítményvizsgálatot, a felmérést a HKE által felhatalmazott és kiképzett bíró
végezheti (más hasonló tárgyú képzésben szerzett minősítések is elfogadhatók).
Az őrző-védő munka vizsgálatánál a bíró, nem a tanult viselkedést, hanem a kuvasz optimális
ösztönkészletét vizsgálja, értékeli. A bírónak megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a szituációs
feladatok helyes beállítására, valamint a jó segédelési technikára. A felmérést vezető szakembernek
nagy a felelőssége a gyakorlatok levezetésében. Tisztában kell, hogy legyen a fajtára jellemző
viselkedésformákkal, valamint a mesterségesen előidézett környezeti hatások által a kutyából
kiváltott válasz reakciók pontos megítélésével. A bírónak a kuvasz kézben tarhatóságára is nagy
figyelmet kell fordítania, ugyanis a kezelhetetlenül agresszív, bármely külső ingerre támadó,
magatartást mutató kuvasz viselkedése nem megengedett. Az ilyen természetű kutya viselkedését

helyesen kell megítélnie, annál is inkább mivel a kezelhetetlenül agresszív viselkedésű kuvasz
tenyésztésbe állítása kerülendő.
A bíró kiemelt figyelmet fordítson és feltétlenül regisztrálja a jóindulatú, temperamentumos,
figyelmes, magabiztos, kíváncsi, egészséges stabil idegrendszerrel rendelkező kuvaszt. Az ilyen
egyednek a tenyésztés vérkeringésébe történő bevonása szükséges, ajánlatos.
A mesterségesen előidézett ingerekre - amiket a felmérésen alkalmazunk pl: zörgő doboz, hírtelen
kinyíló esernyő, hanghatás, idegen személy, személyekkel szembeni viselkedés stb. - a kutya a
habitusára jellemző reakcióval válaszol. Ennek a viselkedésnek a pontos felismerése, (mit, miért,
hogyan) értékelése, valamint a technikai eszközök megfelelő alkalmazása elengedhetetlen. A bíró a
vizsgált kuvasz természetét, viselkedését, reakcióját, a különféle mesterségesen produkált
helyzetekre, helyesen kell, hogy értelmezze, értékelje.
A bíró munkájának első számú segítője a segéd.
A segéddel szemben támasztott követelmény:
• megfelelő gyakorlat,
• megfelelő szakmai minősítés,
• elméleti felkészültség,
• etológiai, kinológiai ismeretek,
• megfelelő erőnlét, kondíció, jó mozgáskultúra,
• improvizációs készség, fejlett technikai érzék, a válasz reakciók helyes felismerése,
• a válasz módszerek megfelelő alkalmazása,
• egészségügyi alkalmasság, sportorvosi, vagy háziorvosi igazolással rendelkezzék.
A segéd mindenben köteles végrehajtani az őrző-védő teljesítménybíró utasítását. A pályán csak
teljes védőöltözékben tartózkodhat (kabát, nadrág, megfelelő zárt cipő, amely alkalmas legyen a
csúszás elkerülésére, kivédésére). Legyen nála motivációs eszköz, ütőzsák(fogáskészséget kiváltó
eszköz), rongy, bőr, esetleg ostor.
A segéd minden pillanatban mérlegelje a kutya reakcióját, amelyhez a magatartásában
messzemenően alkalmazkodnia kell. Munkáját az erő, az ügyesség, a bátorság, a tapasztalat, a
hozzáértés jellemezze. Kiemelt fontossággal bír, és elsősorban arra kell törekednie, hogy amelyik
kutya bátornak született az is maradjon, a kevésbé ösztönerős pedig váljék magabiztosabbá. Ezáltal
a felmérés több irányú célt is szolgál.
Fajtatiszta kuvasznak a tenyészcélnak megfelelő Alaptermészet Vizsgálat (munkateljesítmény
teljesítményvizsgálatának) szabályai, szabályzata
Az Alaptermészet Vizsgálat (teljesítményvizsgálat, munkateljesítmény) felmérése, értékelése,
különböző feladatok segítségével
Alapkövetelmény I
Az „Alapkövetelmény I” feladatnál a bíró a bírálati lapon tegyen írásos megjegyzést a látott
munkáról, pontoznia nem kell.
A felmérésen elsősorban a kutya magabiztosságát, kiegyensúlyozott ösztönös adottságát, a
különböző feladatsoron bemutatott viselkedési formáját, kell vizsgálni, annak elősegítése
érdekében, hogy a kuvasz megőrizze munkakészségét, használati étékét a különböző területeken,
például: területőrzés, kísérő kutya, sport, családi kutya.
1.) Kutya viselkedése a küllembírálat alatt.
A kuvasz viselkedését a küllembírálat alatt végig figyelni kell, különös tekintettel a mérések
alatt,

- elvárt a nyugodt, magabiztos viselkedés, a kutyának nem szabad támadnia, vagy menekülni,
- kíváncsi, érdeklődő, esetleg barátkozó viselkedést pozitívan, kell értékelni,
- kissé bizalmatlan, nyugtalan magatartás nem kizáró ok, de megjegyzendő,
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”
- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
2.) Kutya viselkedése egy idegen személy megjelenésekor. A kutya a felvezetőjével a kijelölt
területen, tartózkodik, sétál. Két-három perc után megjelenik a területen a kutya számára egy
ismeretlen személy, a felvezetővel kezet fognak, majd elbeszélgetnek. A vizsgálat célja:
Megfigyelni a kutya viselkedését idegen ember közelében.
- elvárt a nyugodt, magabiztos viselkedés, a kutyának nem szabad támadnia, vagy menekülnie,
- kíváncsi, érdeklődő esetleg barátkozó viselkedést pozitívan kell értékelni,
- kissé bizalmatlan, nyugtalan magatartás nem kizáró ok, de megjegyzendő.
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”
- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
3.) Kutya viselkedése egy rendszertelenül mozgó 4-5 fős embercsoportban. A kutya a felvezetőjével
nyugodt tempóban sétál a csoportban. A kutya pórázon van.
Az itt megfigyelhető viselkedési forma jellemző lehet a kutya magabiztosságára, továbbá utal a
felvezetőjéhez fűződő kapcsolatára is.
- elvárt a nyugodt, magabiztos viselkedés,
- legyen közömbös a csoport tagjaival szemben,
- a felvezetőjével legyen együttműködő,
- kíváncsi, érdeklődő esetleg barátkozó viselkedést pozitívan kell értékelni,
- kutyának nem szabad támadnia, vagy menekülnie, a területről,
- kissé bizalmatlan, kissé nyugtalan magatartás nem kizáró ok, de megjegyzendő,
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”
- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
4.) Rendszertelenül mozgó 4-5 fős embercsoport közepén a kutya tetszés szerinti testhelyzetben
tartózkodik (a kutya pórázon van), majd a csoport bezár körülötte.
A kutya viselkedése utal a kutya és a gazda közti kapcsolat minőségi szintjére (bizalom), valamint a
kutya magabiztosságára, együttműködő készségére.
- elvárt a nyugodt, magabiztos, közömbös, viselkedés,
- felvezetőjével legyen együttműködő,
- kíváncsi, érdeklődő, esetleg barátkozó viselkedést pozitívan kell értékelni,
- kissé bizalmatlan, kissé nyugtalan magatartás nem kizáró ok, de megjegyzendő,
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”
- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
5.) Pórázon vezetés közben hanghatás. Az eszköz 2 db 25-30 cm széles és kb. 40-50 cm hosszú
deszkalap erőteljes összeütése kétszer, 20-25 méterre a kutyától.
- hanghatás iránt a kutya legyen közömbös,
- kisebb érzékenység nem kizáró ok, azonban megjegyzendő. Példa: a kutya a hanghatásra
kissé nyugtalan, kapkodja a fejét jobbra, balra,
- kissé bizalmatlan, kissé nyugtalan magatartás nem kizáró ok, de megjegyzendő,
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”

- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
6.) Váratlan helyzet iránt mutatott reakció, plusz hanghatás. Zörgő doboz eldobása a kutyától egy
lépésre, kb. egy méter magasból.
- kiemelten értékes az a viselkedés, ha a kuvasz figyelme a zörgő dobozra irányul, érdeklődő
kíváncsi, élénk, figyelmes, ha odamegy a dobozhoz és megszaglássza azt,
- hanghatás iránt legyen a kutya közömbös,
- kisebb érzékenység, kissé nyugtalan magatartás, érdektelenség a ledobott tárgy iránt, unott
fásult viselkedés, nem kizáró ok, de megjegyzendő.
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”
- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
7.) Váratlan helyzet iránt mutatott reakció. Esernyő kinyitása kutya felé 45 fokos szögben. A kutya
az esernyőt kinyitó személytől 3-4 lépésre tartózkodjék tetszés szerinti testhelyzetben, a kutya
kerülje meg az esernyőt.
- az érdeklődő kíváncsi, figyelmes viselkedést, továbbá, ha a kuvasz élénk tempóban megkerüli az
esernyőt, megszaglássza azt, munkáját magasan kell értékelni,
- a kutya legyen nyugodt, magabiztos, közömbös a hirtelen kinyíló esernyővel szemben, az
idegen személlyel kapcsolatban lehetőleg legyen közömbös, a kíváncsi esetleg barátkozó
viselkedés nem hiba, azt inkább pozitívan, kell értékelni,
- a felvezetőjével legyen együttműködő,
- kisebb érzékenység, a váratlan külső hatással szemben, a kissé nyugtalan magatartás,
érdektelenség, unott fásult viselkedés, nem kizáró ok, de megjegyzendő,
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”
- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
8.) Váratlan helyzet iránt mutatott reakció. Lebegő zászlók között áthaladás, oda-vissza.
A kutya legyen nyugodt, magabiztos, közömbös a lobogó zászlókkal szemben, továbbá a
felvezetőjével együttműködő viselkedést mutasson, mozgása legyen élénk.
- az érdeklődő kíváncsi, figyelmes viselkedést, továbbá, ha élénk tempóban megkerüli a
zászlókat, a kuvasz munkáját magasan kell értékelni,
- kisebb érzékenység, nyugtalanság a lobogó zászlókkal szemben, unott fásult lomha
viselkedés, nem kizáró ok, de megjegyzendő,
- ha a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a felvezető nem
tudja megnyugtatni, a kutya a viselkedésének az értékelése: „nem felelt meg.”
- kezelhetetlenül agresszív, viselkedést mutató kutya értékelése: „nem felelet meg.”
Alapkövetelmény II. Őrző-védő területvédő munka /Bátorságpróba/. 100 pont.
Az „Alapkövetelmény II” feladatnál a viselkedés bírálati lapon, a két Őrző-védő területvédő
munkát /bátorságpróba/ a bírónak pontoznia kell!
A kutyának fogást nem kell bemutatnia elsődleges cél, az ösztönös adottság, a magabiztosság
vizsgálata.
Az előírt feladatok összessége a kuvasz ösztönös viselkedését méri fel. A kuvasz őrző-védő
területőrző pásztorkutya, éppen ezért elvárt viselkedés részéről a bátorság. A kuvasz másfél két éves
korától már kezd kibontakozni a „védekező ösztön” (aktív védekezési reakció) e szempontot sem
szabad figyelmen kívül hagyni az értékelésnél. A védekező magatartásnak, a zsákmány védésén

kívül több indoka is lehet /ház, terület, háziállatok őrzése védése, személy, családtag védelme,
kölykök védelme/.
A védekezésnek a vélt fenyegetés a feltétlen ingere.
Irányelvek, útmutató a segéd munkájához.
- Az őrző-védő munkával még nem találkozott kuvasz esetében a segéd mindenképpen a
zsákmányszerző ösztönre alapozott metodika szerint végezze a feladatát, annál is inkább, mivel a 12
hónap körüli kuvasznál, még nem alakulhatott ki a védekezési ösztön. A védekezési ösztön
általában, 18-24 hónapos korra tehető.
- 18 hónapos kor alatt kiprovokálni a küzdőösztönt tilos!
- Motivációs eszköznek „zsákmányként” egy puha rongyot, bőr darabot, a kifejezett ösztönerős
kutyáknál az úgynevezett „vetőzsákot” (karvastagságú összetekert zsák) is alkalmazhat.
- Mivel már a 12 hónapos kuvasz is részt vehet a tenyészszemlén, a szituációs gyakorlatokat úgy
kell beállítani - függetlenül attól, hogy megfelelt, vagy nem felelt meg -, hogy a vizsgálaton
megjelent kuvaszt csak pozitív élmény érhesse! A negatív tapasztalat akadálya lehet egy
magabiztos, érett viselkedés kialakulásának. A pozitív tapasztalat pedig egyre magabiztosabbá teszi
a növendék kutyát.
- Amelyik kuvasz, védekező magatartást mutat, a segéd jó színész legyen és játssza el, hogy ez a
viselkedés, amelyet a kutya tanúsít, az igen nagy hatással van rá.
Reakció a kutya részéről a feladatra, amelyre az értékelést a pontot kapja.
Értékelési szempontok.
- A bátor magatartást mutató kuvasz már a segéd feltűnésekor - a segéd egy búvóhely mögül
lopakodik elő - illetve annak első akciójára, imponáló testtartást vesz fel, mindig a gazdája előtt, a
fenyegetés irányában áll és védekezik, viszont – támadásával a gazdáját is védi.
- Amelyik kuvasz nem fél, magabiztos, kiegyensúlyozott, érdeklődő viselkedést mutat, de a segédet
nem tekinti veszélyforrásnak, hanem inkább „játszótársnak” nézi, megfeleltnek lehet tekinteni.
Hiszen viselkedésének oka nem a félelem, hanem a tapasztalanság, a fiatalkor, esetleg az éretlenség.
- A félelemből támadó, igen bizonytalan kutya reakcióit gyakran a rémület váltja ki.
1. Belső (pszichikai) jegyek (amely megtévesztő is lehet, nehezebben felismerhető): Az
időnként előbukkanó „harci” viselkedés mozzanata elfedheti a tényleges valóságot, a félelmet. Az
őrző-védő munkában tapasztalatlan, vagy felületes szemlélőt könnyen félrevezeti az effajta
viselkedés. A kutya ez esetben gyávaságától vezérelve igyekszik megszabadulni a számára ijesztő,
kellemetlen ingerhatás nyomásától.
2. Külső jegyek (jól felismerhető tipikus):
A félelemből, bizonytalanságból támadó viselkedést, több jól kivehető külső jel is kíséri
(meggörbített, behajlított hát, hátralapuló fülek, szinte lesimul, lelapulva kúszik előre, közben szája
sarkait messze hátrahúzza, csattogatja a fogait, kúszva, lelapulva erősen lenyomva a testét a talaj
irányába, ki-kitámad, majd gyorsan visszahátrál, a gazdája mögé, közben vészjóslóan morog, ugat,
farka a hasa alatt mélyen behúzva).
- Számos egyéb inger is kiválthatja a félelemből támadó viselkedést, pl. hírtelen kinyíló esernyő,
erős zaj (kidurrant autó kerék), lebegő zászló, a kutya felé nyúló kéz.
- Félelmet, kifejezett bizonytalanságot mutató, örökletesen gyáva kutyának, valamint bármely
környezeti hatásra túlzott agresszív viselkedést mutató egyednek a tenyésztésbe vonását kerülni
kell.
- A kézben tarhatóságra is nagy figyelmet kell fordítani, ugyanis a kezelhetetlen magatartást mutató
kuvasz viselkedése nem megengedett.

9.) „A” csoportos őrző-védő munka /Bátorságpróba/. 40 pont
A póráz és a nyakörv használata.
Anyaga jó minőségű megbízható legyen. A biztonságára gondot, kell fordítani! A munka
megkezdése előtt a bíró, vagy az általa megbízott segéd meggyőződik, hogy a póráz és a nyakörv az
előírásnak megfelelnek e. Fojtó, vagy szöges nyakörv használata tilos.
A gyakorlat rövid leírása.
Három felvezető a kuvaszukat pórázon tartva bemennek, egy előre kijelölt, lehetőleg zárt területre.
Egymástól biztonságos távolságra, amely kb. 5 méter. Kör alakban elhelyezkednek, majd arccal a
bíró felé néznek. A bíró jelére a segéd (a segéd egy búvóhely mögül lopakodik elő) a kezében tartott
motivációs eszközzel, amely lehet ütőzsák, egy bőr, vagy egy rongy darab hangos kiáltásokkal,
bemegy a területre. A segéd a motivációs eszközt először úgy mozgatja, mintha az pánikszerűen
menekülni próbálna, majd a kutyák előtt 2-3 méter távolságra a földet fenyegetően csapkodja, majd
ismét körbe fut a területen, közben hangosan kiabál. A felvezető feszesen tartsa a pórázt, közben a
kuvasza lapocka tájékát finoman ütögetve, biztathatja, dicsérheti, ezáltal is erősíti a zsákmányolást.
A kuvasz ugatásának pillanatában a segéd a riadságot, a félelmet, eljátszva aktivizálja magát. Újabb
kör megtétele után a bíró mellől indulva, annak jelére, a kutyákat külön - külön is megközelítve,
fenyegető módon - ingerelje. A segéd a zsákkal a földet csapkodja - a kutyákat nem ütheti meg –
majd újból úgy mozgassa a motivációs eszközt, mintha az menekülni próbálna. Az élénk
érdeklődést mutató kutyákat a segéd fogáshoz juttathatja. Kellő minőségű fogás után a kutya
birtokba is veheti a „zsákmányt.” A segéd a mozdulatait úgy irányítsa, hogy a kutya csak az
ütőzsákot tudja megfogni. A bíró jelére a segéd térjen vissza a búvóhelyre, majd újból lopakodva
jöjjön vissza a pálya közepére, fusson egy kört hangosan kiabálva, majd szaladjon vissza a
búvóhelyre, menekülést színlelve.
Bírálati nehézségek miatt a felvezető kérheti, a bíró elrendelheti a segéd támadásának
megismétlését.
A bíró figyelje meg és rögzítse a bírálati lapon a kutya viselkedését a segéd feltűnésekor,
támadásakor, menekülésekor, jegyezze fel az ütőzsák esetleges megfogását – amely egyébként nem
elvárt –, továbbá a kutya határozottságát, hevességét, érdeklődését.
A bíró elsősorban etológiai szempontok alapján ítélje meg a kutya teljesítményét.
Az öröklött képességét és ne a tanult mozgást keresse a védekezési reakcióban.
Elvárt a magabiztos, bátor magatartás.
Értékelés:
- A teljes pontszámot az aktívan védekező, azaz a segéd kezében lévő motivációs eszközt (ütőzsák
rongyot, bőr) megfogó, vagy annak szándékát mutató kuvasz kapja meg.
- A figyelmetlen, bizonytalan, közömbös viselkedésért, továbbá hátrálásért, farok behúzásért,
összerezzenésért pontlevonás jár. A segéd megállásakor, vagy távozásakor mutatott támadási
szándékért is pontszámlevonást kell alkalmazni.
- Amennyiben a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a földre lapul
tartósan, a felvezető nem tudja megnyugtatni, a felvezető mögé bújik, a felvezető háta mögül
acsarkodik, onnan ki - ki támad, viselkedése „nem felelt meg.” Pontszámot nem kaphat.
- A bírónak a kézben tarhatóságra nagy figyelmet kell fordítania. A kezelhetetlenül agresszív,
viselkedésű, harapós, bármely külső ingerre támadó magatartást mutató kuvaszt - ha a felvezetője
nem képes megnyugtatni, kezelni, viselkedése „nem felelt meg.” Pontszámot nem kaphat.

10.) „B” egyéni őrző-védő munka a felvezető mellett /Bátorságpróba/. 60 pont.
A gyakorlat leírása:
A csoportos próba után a résztvevők biztonságos távolságra levonulnak a területről, kivéve a bíró
által kijelölt, felvezetőt és a kutyáját.
A pórázra vett kutya a gazdájával a lehetőleg zárt területen 10 – 20 másodpercig le - föl sétál, majd
a terület közepe táján megáll.
A bíró jelére a segéd a kezében tartott motivációs eszközzel, amely lehet ütőzsák, egy bőr, vagy egy
rongy darab hangos kiáltásokkal, kijön a búvóhelyről, bemegy a területre. A segéd a motivációs
eszközt először úgy mozgatja, mintha az pánikszerűen menekülni próbálna, majd a kutya előtt 2-3
méter távolságra a földet fenyegetően csapkodja, majd újból körbe fut, a területen, közben hangosan
kiabál. A felvezető feszesen tartsa a pórázt, közben a kuvasz lapocka tájékát finoman ütögetve,
biztathatja, dicsérheti, ezáltal is erősíti a zsákmányolást. A kuvasz ugatásának pillanatában a segéd a
riadságot, a félelmet, eljátszva aktivizálja magát. Újabb kör megtétele után a bíró mellől indulva,
annak jelére, a kutyát megközelítve, fenyegető módon ingerelje. A segéd a zsákkal a földet
csapkodja - kutyát nem ütheti meg – majd újból úgy mozgassa a motivációs eszközt, mintha az
menekülni próbálna. Az élénk érdeklődést, bátor viselkedést mutató kutyát a segéd fogáshoz
juttathatja. Kellő minőségű fogás után, a kutya birtokba is veheti a „zsákmányt.” A segéd a
mozdulatait úgy irányítsa, hogy a kutya csak az ütőzsákot tudja megfogni.
Bírálati nehézségek miatt a felvezető kérheti, a bíró elrendelheti a segéd támadásának
megismétlését.
A bíró figyelje meg, hogy a többiek távozása után változott, és ha igen milyen mértékben milyen
irányban a kutya magatartása. Netán elbizonytalanodott, vagy növekedett az aktivitása.
A bíró figyelje meg és rögzítse a bírálati lapon a kutya viselkedését a segéd feltűnésekor és a
támadásakor, a vetőzsák esetleges megfogását, - amely nem elvárt – továbbá a kutya
határozottságát.
A bíró elsősorban etológiai szempontok alapján értékelje a kutya teljesítményét. Az öröklött
képességét és ne a tanult mozgást keresse a védekezési reakcióban.
Elvárt a magabiztos, bátor helytállás.
Értékelés:
A teljes pontszámot az aktívan védekező, azaz a segéd kezében lévő motivációs eszközt megfogó,
vagy annak szándékát mutató kuvasz kapja meg.
- A figyelmetlen, bizonytalan, közömbös viselkedésért, továbbá hátrálásért, farok behúzásáért,
összerezzenésért pontlevonás jár. A segéd megállásakor vagy távozásakor mutatott támadási
szándékért pontlevonást kell alkalmazni.
- Az őrző-védő munka gyakorlatainál, amelyik kuvasz érdeklődő, kíváncsi, magabiztos, a félénkség
jeleit nem mutatja, azonban inkább játszana, mint védekezne, viselkedése éretlen, ez megjegyzendő
nem kizáró ok.
- Amennyiben a kutya gyáva félénk, riadt, rémült, emiatt el akarja hagyni a területet, a földre lapul
tartósan, a felvezető nem tudja megnyugtatni, a felvezető mögé bújik, a felvezető háta mögül
acsarkodik, onnan ki - ki támad, viselkedése, „nem felelt meg.” Pontszámot nem kaphat.
- A bírónak a kézben tarhatóságra is nagy figyelmet kell fordítania. A kezelhetetlenül agresszív,
viselkedésű, harapós, bármely külső ingerre támadó magatartást mutató kuvaszt - ha a felvezetője
nem képes megnyugtatni, kezelni viselkedése, „nem felelt meg.” Pontszámot nem kaphat.
Közömbösítés
Őrző védő munka után a közömbösítés vizsgálata következik. A kutya habitusának megítéléséhez a
megnyugvási készség igen fontos tényező.
A felvezető mellett a kutya tetszés szerinti testhelyzetben tartózkodhat miközben a felvezető a
bíróval kezet fog. Miután a fenyegetettség megszűnt, a kutya nem támadhat, közömbös viselkedést

kell, hogy mutasson, a bíró és a segéd iránt. Ha a felvezető nem képes a kutyát megnyugtatni,
kezelni, a kutya kezelhetetlenül agresszív, támad, viselkedése, „nem felelt meg.”
Pontszámot nem kaphat, az addig elért pontszáma törlendő.
Alapkövetelmény II. Őrző-védő területvédő munkára adható pontok, értékelés
/Bátorságpróba: 9. 10. feladat/ 100 pont.
95–100 – Kimagaslóan Bátor /Tenyészthető, megfelelt/
85–94 – Bátor /Tenyészthető, megfelelt/
70–84 – Bizonytalan /Tenyészthető, megfelelt/
0-69 – Félénk, vagy kezelhetetlenül agresszív /Nem felelt meg/
Fontos szempont a felmérésen, az Alaptermészet Vizsgálaton (munkateljesítmény,
teljesítményvizsgálat):
Az Alaptermészet Vizsgálaton részt vevő kutya viselkedését pozitív irányba fejlesszük.
A kutya semmiképp sem távozhat negatív élménnyel!
Az Alaptermészet Vizsgálaton előírt feladatsor csupán egy eszköz, amelynek alkalmazkodnia kell az
adott fajtához, a fajtagazda klub meghatározott tenyésztési céljához, továbbá a megjelölt cél
elérését is segítse elő. A felmérést, a bemutatott munka értékelését, előre meghatározott irányelvek
szerint a fajtát jól ismerő, magas szakmai ismerettel, a kuvasszal kapcsolatos tapasztalati tudással
rendelkező, szakirányú képzettséggel rendelkező szakember végezze az egyesület elnökének a
felkérésére.
Szatymaz, 2020.

