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Kotorék kutyák CACT vizsgája 

természetes kotorékban 

 

Vizsga célja : A kotorék kutyáink legjellegzetesebb munkájára, a kotorék 

munkára nagy szükség van. Apróvad gazdálkodásunk egyik alappillére a 

dúvadgazdálkodás, ahol nagy segítségünkre vannak ezen fajták. Ezeknek a 

munka kutyafajtáknak a tenyésztéséhez elengedhetetlen a földalatti 

munkafázis mérése.  Kotorék kutyák földalatti munkakészségét mesterséges 

körülmények közt nem tudjuk lemérni. Illetve a jelenlegi állatvédelmi 

jogszabályok sem teszik lehetővé. Ezért a vadászat során kell a kutya 

képességeit felmérni (hangadás, kitartás, fogósság, orrjóság) természetes 

kotorékban. 

Vizsga szervezése : A vizsgát szervezheti a fajta klub ( Magyar Jagd Terrier Klub 

) , illetve vizsgázók csoportja fajta klubbal egyeztetve. - Helyszín biztosítása 

szempontjából. 

Fajta klub esetében a rendelkezésre álló vadászterületet a klub jelöli ki és 

szervezi le. Lehetőleg úgy hogy napi minimum 3-4 kutya vizsgázására legyen 

lehetőség.  

Vizsgázók csoportja is kezdeményezheti a vizsgát. Ebben az esetben a 

fajtaklubbal és a helyi vadászatra jogosulttal egyeztetve (írásban rögzítve). 

A terepen való mozgást a vizsgát szervező és résztvevőnek közösen kell 

kivitelezni. 

Kotorék vadászat révén, a jelen lévő szervezők vagy a résztvevők 

valamelyikének vadászjeggyel kell rendelkeznie, melynek adatait a 

beírókönyvbe rögzíteni kell. Az illetékes vadászatra jogosult jelen van, 

képviselteti magát (vadőr) akkor ez nem szükségeltetik. 

A vizsgázók a vizsga előtt 7 nappal megküldik a nevezési adatokat és a 6000 Ft 

nevezési díjat (MEOESZ munkavizsga díj) a szervező klubnak. 

Munkavizsga időpontja : róka (nyestkutya, sakál) esetében az év bármely 

napján de igazodva a róka kotorékvadászati szezonjához. Főképp a koslatás 



 

2 
 

időszaka és a kölykezés kezdete. Ezen időszakokban nagyobb százalékban 

található a szervezett vizsgakor róka a kotorékban. 

Borz esetében VI.1. –II.28. –ig szóló vadászati idényben. ( A vadászatra jogosult 

kérheti a vadászati hatóságot, hogy egész évben vadászható legyen a borz, 

apróvadas területeken. Ebben az esetben borzra egész évben rendezhető 

munkavizsga.)  

Vizsga menete : A kotorék vizsga során a kutya jeladóval dolgozik (Ez lerövidíti  

a vizsga idejét, a kutya munkája követhető). Jeladót a kutya tulajdonosának kell 

biztosítani, mint a kotorék kiásásához szükséges eszközöket is. 

A vizsgán megjelent kutyák indulási sorrendjét kisorsolják. Az első kutya kezdi 

meg a kotorékok átvizsgálását. Majd a soron következő is átnézi a kotorékot.  

Ha a második kutya talált-vadat jelez, akkor az előtte lévő kutya orr jóságból 0 

osztályzatot kap, nincs meg a munkavizsgája. 

A vizsga során nincs ugrasztás, míg a fogósságot-hangadást nem bíráltuk 

el!!!!! Ugyan is nem tudni pontosan mi okból is ugrott ki a vad a kotorékból 

(fiatal róka, kutya hallatán is kiugrik), nem mérhetők a kutya egyes 

tulajdonságai – fogósság, hangadás. 

A munkáját csak kiásással lehet megállapítani. Lényeges momentum hogy olyan 

területen folyjon a vizsga ahol ez megvalósítható. Illetve olyan kotorékot 

válasszunk a kutya számár ahol munkája értékelhető. Ezt a mindenkori bírók 

döntik el. 

Kutya értékelése : A vizsga előtt a kutya lövésállóságát, behívhatóságát fel kell 

mérni. Az a kutya amelyik ezt nem teljesítette , nem kezdheti el a vizsgát. 

Vizsgáról kizárandó ( vadászterületen kontrolálatlan kutya nem tartózkodhat ) 

Az értékelhető tulajdonságok a 1.hangadás – 2.kitartás,szenvedély – 

3.orrjóság – 4.bátorság, fogósságra vonatkoznának. Ha bármelyik 

tulajdonságból 0 osztályzatot szerez, a munkavizsgát nem teljesítette. 

1. hang adás : a lakott kotorék szájánál már bírálni kell ezt a tulajdonságot. 

A gazda pórázon tartva a kutyát, amely hangadással jelzi a kotorék 

lakottságát. Ez plusz pontnak értékelhető. 
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Az a kutya, amelyik a munkája során semmilyen hangot nem produkált, 0 

osztályzatot kap. A kutyának folyamatos hangadással kell dolgoznia 

(kivétel, ha fogásban van). A bíró a munka végeztével ítéli meg az adott 

jegyet, a hang nélküli szünetek-ugatás arányához viszonyítva. Maximális 

pont, ha hang alapján végig követhető volt a kutya munkája . 

 

2. kitartás, szenvedély : szenvedélye a munka kezdetén is mutatkozzon, a 

kutya munkája során önállóan dolgozik, gazdája kevés ösztönzésére. Ha a 

kutya feljár a kotorékból, de unszolás nélkül folytatja a munkát, nem 

számít hibának. Az akadályt igyekezzen elhárítani a föld alatt, kitartó 

ásással. Az a kutya amelyik a lakott kotorékot otthagyja, gazdája 

unszolására sem folytatja a munkát, 0 osztályzattal kell értékelni. 

 

3. orrjóság : a kutya a kotorék szájánál állapítsa a meg a lakottságát, nem 

hiba,  ha át kell járnia a kotorékot a lakottsága megállapításához. Több 

akna ásásakor, tudja a kutya melyik járatban tartózkodik a vad. Azok a 

kutyák, akik nem jelezték a járat lakottságát vagy folyamatosan keresnek 

a lakatlan kotorékban. De a kontrol (2. kutya) kutya talált vagy éppen 

érdektelenséget mutat a lakatlan járat iránt. Azokat 0 osztályzattal kell 

értékelni. 

 

4. bátorság, fogósság : a kotorék megásásakor lehet elbírálni ezt a 

tulajdonságot. Ha kutya fogásban van vagy dulakodik a vaddal a 

végjáratban, illetve fog-ereszt aktív ugatást produkál (valamilyen 

mértékű sérülést szerezve), az maximális osztályzatot kap. Ugyan ez 

érvényes akkor is ha folyosón fogta meg a vadat. Bátorság,fogósság  

tulajdonságra adható osztályzat csökkenése tükrözze a kutya és a vad 

járatban egymástól való távolságát (szubjektív bírói ítélet) a munka 

során. Az a kutya, ami a járatban nagy távolságban megáll és némán vár 

és nem veszi fel a küzdelmet a vaddal „ elfekvő munkát” produkál. Azt 0 

osztályzattal kell értékelni. 

 

A járatban csak egy kutya dolgozhat. A soron következő kutyák vagy a 

kontrolkutya nem láthatja, halhatja a vizsgázó kutya munkáját. A 2. kutya 

(kontrol kutya) ellenőrzésekor a vizsgázó kutyát el kell a kotoréktól vezetni. Ha 
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a lakott kotorékot a vizsgázó kutya feladja, nem folytatja a munkát. Akkor a 

soron következő 2. kutya folytathatja (Lényeges hogy a tulajdonságokat: 

hangadás, orrjóságot a bíró nála is ellenőrizze.). Ilyenkor több járatot szabadon 

hagyva a kutyának kell eldönteni melyik járatban tartózkodik a vad. 

A munka pontozása :  

tulajdonságok értékszámok 

hangadás 4 

kitartás, szenvedély 7 

orrjóság 7 

bátorság, fogósság 7 

 

 

Az osztályzatok 0 – 4 adhatók. A maximális elérhető 100 pont, ami CACT cím 

kiadására jogosít.  

Azon kutyák, amik a 75 pontot  elérték, teljesítették a természetes kotorék 

munkavizsgát. 

 

 


