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A vizsgát azért végzik, hogy értékeljék a kutyák következő képességeit: terelési hajlam, 
engedelmesség, kezdeményezőképesség és kíméletesség. A vizsgának a terelőkutyák 
tenyésztésére való kiválasztást kell elősegítenie. Segít annak megértésében is, hogy hogyan 
eddzük a kutyákat. Ez a “hagyományos stílus”. 
 
Általánosságok:  
 
a) A vizsgán legalább egy éves juhászkutyák (birka és marha) (border colliek és kelpiek 
kivételével) vehetnek részt. Egyheréjű vagy rejtett heréjű és beteg kutyák nem versenyezhetnek. 
A tüzelő szukákat távol kell tartani, ők utolsónak versenyeznek. 
 
b) A nyáj minimum 10 juhból áll melyeket minden vizsga után le kell váltani. Olyan módon kell őket 
kiválasztani, hogy minden versenyző ugyanolyan minőségű birkákkal dolgozhasson. Lehetőleg a 
vizsgáknál használt juhok ugyanabból a nyájból származzanak, és ugyanolyan fajtájúak legyenek. 
A birkáknak egészségesnek és kutyához szokottnak kell lenniük. A bárányokat el kell választani. 
 
A rendező bizottságnak biztosítania kell, hogy megfelelő számú juh álljon rendelkezésre, hogy ne 
legyenek stresszesek az egyes birkacsoportok, és ne használják őket a kelleténél többet. 
 
A pályát úgy kell megtervezni, hogy a felvezető helyesen végezhesse a feladatokat:  
 
-  karám vagy akol  
-  irányítás és manőverezés (1 megállás)  
-  legelés a négyszög alakú területen (a karám és a legelőterület távolsága legalább 75 m legyen.)  
 
A vizsgát a nemzeti kutyás szervezet fennhatósága alatt lehet rendezni a nemzeti juhászkutya 
munkacsoporttal. A vizsgán csak minősített bírók bírálhatnak, akiket el kell, hogy ismerjen az 
országuk nemzeti kutyás egyesülete. 
 
A bírónak ellenőriznie kell a kutya viselkedését.  
 
Ezt az “FCI Terelő Munkavizsgát” el kell ismernie az összes FCI tagnak és szerződéses 
partnernek.  
 
Ez az “FCI Terelő Munkavizsga Bizonyítvány” a kutyát kvalifikálja a Nemzetközi Szépség 
Champion címre. 
 
A kutyák, melyek teljesítették a HWT-t versenyezhetnek a "munkaosztályban" az FCI nemzetközi 
kiállításokon.    

FELADATOK 
Karám vagy akol                                                                                   20 pont 
                                             - kihajtás a karámból (10) 
                                             - behajtás (10) 
 
Irányítás és manőverezés                                                                30 pont 
                                              - a nyáj védelme  
                                              - 1 megállás  
 
Legeltetés                                                                                                  20 pont 
                                              - legeltetés a négyszög alakú területen (15 x 15 m)  
 
Viselkedés a birkákkal, kíméletesség, aktivitás                                     20 pont  
Engedelmesség                                                                                        10 pont 
     _________                                          
                                                                                                    100 pont 
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- Teljesítve: 60 % - 
 
Az eredményt be kell jegyezni a kutya teljesítményfüzetébe, vagy az ennek megfelelő 
dokumentumba (pl. Terelő Munkavizsga Bizonyítvány).    
 
KVALIFIKÁCIÓ :      
 
 >= 90  pont   KITŰNŐ (EXC) 
                                  >= 80  -  < 90 pont  NAGYON JÓ (VG) 
                                   >= 70  -  < 80 pont  JÓ  (G) 
                                  >= 60  -  < 70 pont  ELÉGSÉGES  (SUF) 
 < 60 pont   ELÉGTELEN  
 
>= jelentése: “nagyobb vagy egyenlő” 
<  jelentése: “kisebb, mint”  
 
Minden ország kiad egy “Terelő Munkavizsga Bizonyítványt”.  
 
Viselkedésteszt 
A bíró dönt a vizsgálat módjáról. A kutya természetes viselkedését kell vizsgálni. Nem szabad a 
kutyát támadni vagy stresszelni. Akkor lehet végezni, amikor a felvezető vezeti a kutyáját 
(pórázon) egy kis embercsoporton keresztül, miközben a bíró beszél vele. A teszt része a 
tetoválási szám vagy a mikrochip vizsgálata.  
A kutyának természetesnek és élénknek kell lennie. A félénk és agresszív kutyák nem 
indulhatnak. Ha a kutya kissé fél az idegenektől, az elfogadható.  
 
Karám vagy akol  
 
Kihajtás: A bíró utasítására a felvezető kinyitja a karám ajtaját a kutyának, hogy menjen be (ha 
akarja, elkísérheti a kutyát), hogy végrehajtsa a nyáj kihajtását. A kihajtást a kutyának aktív 
munkával kell végeznie a felvezető utasításai szerint. Nyugodtan kell végrehajtania a feladatot és 
a nyáj irányítását azonnal át kell vennie.  
A bíró a kutya viselkedését, a nyájjal való kapcsolatát, a nyugodtságát és a határozottságát 
értékeli.  
 
Behajtás: A kutyának aktív munkával kell végeznie a felvezető utasításai szerint: Nyugodtan, 
tolakodás nélkül kell végeznie. Az akol közelében a nyájat a kutyának meg kell állítania, és egy 
helyben kell tartania, miközben a juhász kinyitja a kaput.  
 
Irányítás és manőverezés 
 
a) A karámból való kihajtás után a legelőterület felé kell irányítani a nyájat. A karámtól való 
távolság legalább 75 m miközben a felvezető szimulált utat vagy ösvényt használ. A bíró a nyáj 
mozgását értékeli a vizsga minden szakaszában. A kutya nyájvezetési képességét figyeli meg.  
 
b) Legeltetés: A munka tartalmazza a legeltetést egy négyzet alakú területen vagy egy 
természetes területen vagy időszakos területen, melynek határait négy karó jelzi a sarkokon vagy  
az elején egy engedélyezett tér van (15 x 15 m). A bíró a juhász vezetését, a kutya nyájhoz 
viszonyított pozícióját értékeli. A kutyának azt a képességét is értékelik, hogy hogyan viszi el a 
nyájat legelni, és hogy egy helyben tudja-e tartani nyugodtan, hatékonyan és kezdeményezően a 
nyájat.  
 
c) Megállás (megállítás): a kutyának meg kell tudnia állítania a nyájat. Ezt akkor teheti, ha a 
felvezető visszajön a legelésből és a karám felé tart a behajtáshoz. A bíró jelzi a megállás helyét.  
 
 
 



 
 
A kivitelezés intelligenciája 
 
a) Utasítások: lehet hanggal, gesztusokkal vagy füttyel utasításokat adni melynek nagy hatása van 
a kutya viselkedésére és a válaszának minőségére.  
 
b) Engedelmesség: legyen azonnali, teljes és határozott: A nyál jó kontrollálását eredményezi.  
 
c) Aktivitás-kezdeményezés-kíméletesség (viselkedés a birkákkal szemben): a bíró a kutya 
vezetőképességét értékeli, azt, hogy hogyan állítja meg vagy indítja el a nyájat a felvezető 
utasításai szerint ill. a kutya azon képességét, hogy hogyan avatkozik be magától és közvetlen 
utasításra, hogyan állítja meg és tartja helyben a nyájat, és hogyan tereli vissza az elkóborolt 
juhokat.  
 
A különleges eseteket kivéve a kutya nem haraphatja meg a birkákat, a brutalitást komolyan 
büntetik. Egy rövid odakapás elfogadható, de csak akkor, ha szükséges azért, hogy a nyáj 
ellenőrzés alatt maradjon. A nyilvánvaló és rossz időben történő harapások azonnali kizárást 
vonnak maguk után és a kutya nem félemlítheti meg a birkákat.  
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Az angol szöveg az eredeti. 

Egy 5 éves, 2008. június 1-től kezdődő és 2013. december 31-ig tartó átmeneti időszakot 
adunk azoknak a kutyáknak, melyek már részt vettek nemzeti vagy ISDS terelővizsgákon.  
Ezeknek a kutyáknak az ilyen versenyeken szerzett eredményei jogosulttá teszik a kutyákat 
az FCI Nemzetközi Terelővizsgákon (gyűjtő és hagyományos stílus) való részvételre, és az 
FCI Terelő Munkavizsgán (hagyományos és gyűjtő stílus) való részvételre.  
 

Ezt a szabályzatot az FCI elnöksége a 2007. október 31-i berlini ülésén hagyta jóvá. 2008. 
június 1-től hatályos.   
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A félkövér és dőlt betűs szövegeket az FCI elnöksége hagyta jóvá 2008. április 1-én 
Madridban.   
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