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BEVEZETÉS 

Hazánk kilenc őshonos kutyafajtával büszkélkedhet, melyek közül kivétel nélkül mind munkakutya. 
Hagyományos mezőgazdasági kultúránk, elsősorban a legeltető állattartás és a tudatossá vált 
tenyésztés közös eredményeként összesen öt magyar pásztorkutyafajta alakult ki: a komondor, a 
kuvasz, a puli, a pumi és a mudi. A pásztorkutyák párosításra szánt egyedeinek kiválasztása a a 
múltban elsősorban munkakészségük alapján dőlt el, ahol kifejezetten eredeti munkakörükben 
való alkalmasságukat nézték. Napjainkban a tenyésztési célok között már a küllem, egészség és 
számos más szempont is szerepet kap, azonban pásztorkutyáink többségének valódi 
foglalkozásukban való jártasság megszerzésére kevés lehetősége kínálkozik. 
A terelőversenyek célja a pásztorkutyák eredeti tenyésztési szelekciójának elősegítése a hazai 
pásztorkultúra és terelősport népszerűsítése. A versenyek során a kutyáknak felvezetőikkel együtt 
a juhászok nyájjal kapcsolatos napi munkái során előforduló (vagy azokat modellező) feladatokat 
kell végrehajtaniuk. Változó körülmények közötti helyes Nyájterelés, Karám-munka, Legeltetés, 
Forgalom/Akadályok, Távolsági munka és Megállítás azok a próbatételek, melyek eredményes 
végrehajtása minősíti a versenyzőpáros sikerességét. A versenyek további célja: fejleszteni a 
juhok legkisebb stresszhatással való helyes kezelését csakúgy mint a juhászkutyával való jó 
bánásmódot, bemutatni ennek eredményességét, hasznosságát és sportját valamint biztosítani 
illetve kiválasztani a legjobb dolgozó vérvonalakat. Ezt fejezi ki a “hagyományos stílus” .  
 
A Nemzetközi Kutyaszövettség (FCI) szabályzatai egyértelműen meghatározzák a nemzetközi 
szintű terelőversenyek lebonyolításának rendjét és a kiadható címek feltételeit. Ugyanakkor 
minden FCI tagországnak lehetősége van önálló, nemzeti sajátosságokat is figyelembe vevő 
terelőversenyeket rendezni. Jelen szabályzat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek 
Szövetsége (MEOESZ), mint az FCI elismert magyar tagszervezetének hivatalos hagyományos 
stílusú terelőverseny szabályzata. Ezen szabályzat szerint rendezett versenyeket a 
következőképpen kell meghirdetni: MEOESZ Hagyományos Stílusú Terel őverseny , valamint a 
kapcsolódó kiadványokon szerepeltetni kell a MEOESZ logót. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:  

a) A versenyen egy párosnak számít az adott felvezet ő és kutyája . Egy versenyen egy kutya 
csak egy felvezetővel alkothat páros t, de a felvezető futamonként más-más kutyával is 
alkothat párost. 

b) A terelőverseny során a felvezető és kutyája a rá bízott nyájat egy kezdő pontból egy 
végpontba mozgatja, miközben különböző feladatokat kell megoldaniuk. A feladatok 
végrehajtását és a párosról alkotott összbenyomást a bíró pontozza. Hangsúlyozandó, hogy a 
bíró a páros együttes munkáját értékeli. Minél magasabb szintű a verseny a kutyára a munka 
annál nagyobb része hárul. A legtöbb pontot elérő páros nyer. Pontazonosság esetén a 
rövidebb futamidővel rendelkező páros nyer. 

c) A versenyen csak 

• microchippel rendelkező 

• kilenc hónapos kort betöltött, 

• egészséges, 

• sikeres terelési képesség vizsgával rendelkező (MEOESZ-TKV), 

• érvényes veszettség elleni oltással rendelkező 

kutyák  vehetnek részt. 

A kutya azonosítását a microchip ellenőrzésével kell elvégezni. A kutya származása a 
származási igazolás másolatával igazolható, sikeres terelési képesség vizsga meglétét a 
minősítést tartalmazó bírálati lap másolatával kell igazolni. A veszettség elleni oltásának 
érvényességét az oltási könyv vagy útlevél bemutatásával kell igazolni. 

Beteg kutyák a versenyen nem vehetnek részt. Tüzelő szukákat a verseny helyszínétől távol 
kell tartani és a verseny végén, utolsóként kell indítani. 

Egyetlen versenyző kutya sem viselhet vagy vihet olyasmit, ami bármilyen módon segítheti 
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(pl. pergő) vagy hátráltathatja teljesítményét (pl. kolonc). A versenyfutam alatt póráz 
használata tilos. 

A szabályzat hatálybalépése előtt megszerzett korábbi MEOE-Terelőösztön Próba 
eredmények valamint a sikeres FCI-HWT, azaz Terelő Munkavizsga is elfogadott a versenyen 
való induláshoz. Hivatásos pásztorok kutyái mentesülnek a MEOESZ-TKV letétele alól, 
amennyiben a verseny legmagasabb osztályban indulnak. 

d) A versenyen használt birkák nak egészséges állapotban, jó kondicióban és kutyához 
szokottnak kell lenniük. A birkákat az összes osztályban úgy kell kiválasztani, hogy az egyes 
versenyzők azonos minőségű birkával dolgozhassanak. Lehetőség szerint a versenyen 
használt juhok azonos nyájból származzanak hasonló korúak és típusúak legyenek.  

Egy versenyfutamhoz használt nyáj minimum 15 birkából álljon, de egyetlen egyed sem 
szerepelhet ötnél többször a különböző napi futamokon. Nagyobb nyájakat előnyben kell 
részesíteni, mert az kutya és a juhok számára is kedvezőbb. A szervezőknek megfelelő számú 
juhot kell biztosítania annak érdekében, hogy az éppen nem használt juhok pihenhessenek. A 
verseny teljes lebonyolítása alatt kerülni kell a jószágok fölösleges stresszelését. Ez utóbbi 
minden egyes résztvevő kötelessége. 

e) A pályát lehetőleg gyepes, jószág és ember testi épségét nem veszélyeztető talajú területen 
kell kialakítani. A területnek és a pályának biztonságosnak kell lennie, vagyis el kell távolítani 
minden olyan tárgyat, alkatrészt (pl. kiálló szögek), amelyek sérülést okozhatnak. A pálya 
felépítése legyen alkalmas a terelőmunkára, valamint maximális biztonságot nyújtson az 
embereknek, juhoknak és a kutyáknak egyaránt. 

f) A pásztorbot  használata engedélyezett, de a kutya vagy a birkák fizikai bántalmazása tilos és 
azonnali kizárást von maga után. 

g) A verseny valamennyi résztvevője köteles rendezett ruházatban , egészséges, gondozott 
küllem ű kutyával  megjelenni. A felvezetőnek gondoskodnia kell kutyája ürülékének 
eltakarításáról a versenyrendezvény területén. 

h) A Terelőversenyen a kutyában vagy felvezetőjében bekövetkezett vagy az általuk okozott 
kárért  a kutya felvezet ője viseli a felel ősséget . Az utóbbi kárt - egyeztetés és az érték 
megállapítása után – a felvezető köteles megtéríteni. 

i) A verseny nevezési díj a a MEOESZ által a Terelőversenyre meghatározott mindenkori díj. 
Amennyiben a kutya tulajdonosa nem MEOESZ tag, számára a nevezési díj a fentiekben 
meghatározott összeg kétszerese. 

j) A verseny bírálatára kizárólag a 

• vizsgát rendező szervezet kérésének megfelelően, MEOESZ Terelő Bírói Tanács (TBT) 
elnöke által delegált 

• FCI terelőbíró 

jogosult. 

Terelőbíró kirendelését a vizsgát megelőző 15. napig a Terelő Bírói Tanácstól (TBT) kell kérni. 

k) A rendezvényen a bíró döntése ellen óvásnak helye nincs. Óvásnak csak formai okból van 
helye, amelyet a versenyt követően három órán belül az óvási bizottsághoz kell benyújtani. Az 
óvási bizottság tagjai: a rendező szervezet képviselője, versenybíró és egy szervező bizottsági 
tag. Óvási bizottság tagjait a vizsga megkezdése előtt ki kell hirdetni. Az óvás díja a nevezési 
díj háromszorosa, amit a rendező szervezetnek kell befizetni. A versenyen készített hang, kép 
vagy mozgókép felvétel semmilyen vitás kérdésben nem használható fel, nem bizonyíték 
erejű. 

l) A versenyre elkülönített területen csak a bíró és az általa meghatározottak tartózkodhatnak. 

m) Terelőverseny megrendezésére  a MEOESZ Terelőkutyás Sportbizottságának (TSB) 
előzetes tájékoztatását  követően a MEOESZ szerződött partnerei jogosultak . 

A Terelőversenyek eredményeiről a TSB nyilvántartást vezet, mely a - MEOESZ Elnöksége 
illetve az elismert tenyésztői szervezetek által meghatározott módon - kutyák származási 
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igazolásán illetve teljesítménykönyvében feltüntethető. 

n) A Terelőversenyen elért eredményt igazoló bírálati lap  (1. sz.melléklet) 2 példányban készül. 
Az eredeti példányát a kutya tulajdonosa kapja, a másolati példány megőrzéséről a vizsgát 
rendező szervezet köteles gondoskodni a vizsgát követő legalább öt évig. Az eredeti bírálati 
lapok másolatait és egy versenyösszesít ő lapot (2. sz. melléklet) pedig a MEOESZ 
Terelőkutyás Sportbizottságához és Terelő Bírói Tanácsához kell beadni a vizsgát követő 10 
munkanapon belül. Ez utóbbiról a rendező szervezet kötelessége gondoskodni. 

o) A MEOESZ TSB által hivatalosnak tekintett bírálati és versenyösszesítő lap formátumát az 1. 
és 2. számú melléklet tartalmazza. A bírálati lap és versenyösszesítő fejlécében kell 
szerepeltetni a versenyt rendező szervezetet és logóját. Az eredmények et a MEOESZ TSB 
hivatalos honlapján  a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül közzéteszi. 

II. VERSENYT SZERVEZŐ FELADATAI: 

a. Valamennyi hatáskörébe tartozó, az „I. Általános rendelkezések”-ben felsorolt feladat 
elvégzése, a verseny előkészítése. 

b. FCI terelőbíró kikérése a MEOESZ TBT-től. 

c. A verseny megrendezéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése. Az engedélyeket 
és jelen szabályzat egy nyomtatott példányát a rendezvényen be kell tudni mutatni. 

d. A veresnykiírás megalkotása, mely tartalmazza: a verseny helyét és idejét, a rendezvény 
tervezett menetét, a rendezők elérhetőségét, a nevezés feltételét, határidejét és a nevezés 
módját, egyéb fontos információkat (pl. közlekedés, étkezés, stb.), Versenykiírást legkésőbb a 
verseny megkezdése előtt 30 nappal köteles meghírdetni és a bírónak megküldeni. 

e. A nevezési feltétel lehet előminősítés vagy a nevezők létszámának korlátozása. Utóbbinál a 
jelentkezési sorrend alapján kell eljárni. 

f. A nevezési határidő lejártával összesíti a nevezéseket és a bíró számára előkészíti a birálati 
lapokat. Bírói asszisztenciát biztosít. 

g. A pálya kijelölése és kiépítése a folyamatos ellenőrzés megszervezése. Megfelelő számú 
segítő biztosítása valamint a szükséges segédeszközök (itatók, szemétgyűjtők, stb.), 
felszerelések (szájkosár, hosszú póráz, stb.) biztosítása. 

h. A kutyák és a juhok egészségi állapotának ellenőrzése. 

i. A felvezetők és kutyák az adott osztályban való indulásához szükséges előminősítéseinek 
ellenőrzése. Kutyák azonosítása. 

j. Bíró jelzései alapján a futamidők mérése, amennyiben ezt a feladatot a bíró ráruházza. 

k. Minden kutya távoltartása a versenypályától saját futamuk előtt és után. 

l. A hibátlanul/helyesen kitöltött és bíró által aláírt bírálati lap másolatának átadása minden 
egyes versenyző részére. 

m. Díjak beszerzéséről és kiosztásáról való gondoskodás. 

n. A verseny összes adminisztratív feladatának ellátása, kapcsolódó kiadások fedezése. 

III. BÍRÓ FELADATAI: 

a) A futamok megkezdése előtt osztályonként pályabejárást tart, ahol a versenyzőkkel 
részletesen ismerteti a megkivánt feladatok végrehajtásának menetét, bírálati szempontokat 
és a pontozás mikéntjét. A pálya, illetve a pályán való haladás irányának kijelölése is a 
terelőbíró feladata. A pályán elhelyezett akadályok sorrendiségét is a bíró határozza meg A 
feladatok az adott osztály szintjéhez igazodnak. A bíró minden osztály futamához szintidőt 
rendel, melyen belül kell teljesíteni a feladatokat. 

b) A pályabejárás során a pálya határait is kijelöli a bíró, a verseny résztvevői közül egy sem 
hagyhatja el a pályát a futam alatt. A pályaelhagyás kizárást von maga után. 

c) A bíró saját vagy vele egy háztartásban élő kutyát nem bírálhat. 
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d) A bíró egyéni döntése alapján a verseny közben (de nem a futam alatt) a terelés haladási 
irányát megváltoztathatja, és erről a döntéséről, annak indokáról a versenyzőket tájékoztatja. 

e) A bírónak a futam alatt jeleznie kell a szervező felé a futamidő mérésének megkezdését, 
szüneteltetését és végét. Természetesen csak akkor, ha az időmérési feladatot nem saját 
maga végzi, hanem azt a szervezőkre bízza. 

f) A bíró minden verseny előtt személyesen vagy igényelt segítő útján 

• győződjön meg a birkák egészségi állapotáról, 

• ellenőrizze, hogy a felállított akadályok nem jelentenek-e veszélyt a jószágra nézve. 

g) Indokolt esetben a bíró dönthet úgy, hogy a felvezető mozgáskorlátozottsága illetve testi 
épségének védelme érdekében segéderőt (pl. még egy személyt) igénybe vehet. Az így 
közreműködő személy azonban a futam során a jószágok mozgását (a versenyt) nem 
befolyásolhatja. 

h) Ha a verseny menete úgy kívánja, a terelőbíró bárkit a pályán és a pálya környékén lévő 
személyek közül nagyobb távolság tartására, vagy a pálya elhagyására szólíthat fel. A 
versenyző külső segítséget nem kaphat. Verseny közben a pálya közelében más kutyák nem 
tarthatók, e távolság meghatározása a helyszín ismeretében a bíró feladata. 

i) A bíró a versenyzőt kellő távolságban kövesse és bírálja a teljesítményét, a dolgozó kutya 
fajtajellegének megfelelően. A bíró különös gonddal ügyeljen arra, hogy a terelt állatok 
mozgását jelenlétével sem saját maga sem senki más ne befolyásolhassa. 

j) A terelőbíró minden versenyző teljesítményét - a terelés befejezése után - röviden értékelje és 
indokolja döntéseit szóban, és a bírálati lapon írásban. A versenyen a bíró döntése ellen 
óvásnak helye nincs. A versenyszabályzat megsértésével kapcsolatos kifogással a Bírói 
Testülethez lehet fordulni, de a verseny végeredményét utólag semmilyen indok nem 
változtathatja meg. 

k) A bíró utasíthatja a felvezetőt, hogy állítsa le a kutyát futamának bármely pontján és 
elrendelheti a futam teljes vagy részleges megismétlését, ha úgy ítéli meg, hogy a 
körülmények ilyen intézkedést indokolnak. Ez kizárólag a bíró döntésén múlik. A részleges 
futamismétlés esetében a résztvevő addig elért pontjai beszámítanak. 

l) A bírálati lapot és a versenyről összesítő jegyzőkönyvet a bírónak aláírásával (esetleges 
pecsétjével is) hitelesítenie kell. Aláírás nélküli dokumentum érvénytelen. 

m) A bíró a szintidő túllépésekor leállítja a futamot, a páros minden addig megszerzett pontja 
érvényes. 

n) A bíró a versenyzésből azonnal kizárhatja a versenyzőt, ha 

• a felvezető láthatóan ittas vagy drog hatása alatt áll, 

• sportszerűtlenül viselkedik, 

• felszólításra nem jelenik meg futamának kezdetén, 

• zavarja mások futamát (pl. ha kutyája más futama alatt a terelőpályára lép), 

• bántalmazza kutyáját vagy a rá bízott juhokat, 

• kutyája indokolatlanul fog/harap, 

• a jószágok elhagyják a versenypályát. 
 
o) A bíró belátására van bízva, hogy egy enyhe odacsípés vagy fogás szükséges-e az adott 

szituációban. Ha a kutya kellemetlenkedő birkával kerül szembe, amely több alkalommal 
visszafordul, hogy megtámadja a kutyát, a bíró önvédelemnek elfogadhat egy egyszeri indokolt 
odafogást. Ebben az esetben a versenyző jogosult folytatni a futamát, azzal a feltétellel, hogy 
a fogás jó helyen történt és nem veszélyes harapás volt. Utóbbi esetén a versenyzőpárost 
azonnal ki kell zárni. 
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IV. VERSENYZŐK FELADATAI: 

a) Valamennyi az „I. Általános rendelkezések”-ben felsorolt rá vonatkozó pont betartása. 

b) A verseny megkezdése előtt minden versenyzőnek tisztában kell lennie a vonatkozó 
szabályzattal. A szabályzatot a rendezvény alatt bármikor elkérhetik betekintésre a 
szervezőktől. 

c) A versenyző kötelessége értesíteni a rendezőséget, ha bármely okból kifolyólag nem tud részt 
venni a versenyzésben. 

d) A bíró és a versenyt szervezők utasításait elfogadja, betartja. A versenyen saját felelősségére 
vesz részt. 

e) Pályabejárás során minden versenyzőnek lehetősége van kérdéseket intézni a bíróhoz. A 
pályabejárást követően futamával kapcsolatos kérdésnek helye nincs. 

f) Minden egyes versenyzőnek készen kell állnia, amikor a bíró futamára szólítja, aki nem felel a 
hívásra, kizárható a versenyből és ezzel elveszti a futamát. 

g) A versenyzőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy - bár a programban szereplő sorrendet 
szigorúan követik - az időbeosztás mégsem garantálható, ha bármely felvezető előre nem 
látható okból hiányzik. 

h) Amint egy versenyző elkezdi a futamát, munkáját a bíró értékeli és felügyeli. úgy tekinti, hogy 
ismeri a pályát és azt minden részletében követi. 

 
i) Munkája közben a versenyző senkitől nem fogadhat el semmiféle segítséget vagy tanácsot. 

j) Azon versenyzőt, aki megsérti a szabályokat, illetve viselkedése a pályán vagy pályán kívül – a 
szervezők vagy a bíró megítélése szerint – árt a verseny lebonyolításának, automatikusan 
szankciókkal vagy fegyelmi intézkedésekkel büntetik, melyek: 

• kizárás az aznapi versenyből, 

• az általa aznapi versenyen elért eredmény és díjazás törlése, 

• a szervezők által meghatározott időre szóló eltiltás a MEOESZ terelőversenyeitől, 

• a szervezők által megfelelőnek tartott egyéb büntetést kap. 

k) A versenyzők a szervezők engedélyével a verseny kezdete előtt illetve pályabejáráskor a 
bíróval közösen bejárhatják a teljes pályát. 

l) A résztvevőknek mindenkor teljes felügyeletük alatt kell tartaniuk kutyáikat. Bármely felvezető 
és/vagy kutyája, aki megzavar egy másik kutyát illetve versenyzőt munkája közben azonnal el 
kell távolítani és ki kell zárni a versenyből. A befolyásolt versenyző újraindulási lehetőséget 
kaphat a bírótól. A bíró hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy a versenyzőnek csak részben 
vagy egészében kell-e újra futnia a pályát. Ha csak részben kell ismét teljesítenie a pályát, 
akkor a már megszerzett pontjai megmaradnak. Bármely kizárt versenyző az addig 
megszerzett összes pontját elveszíti. 

m) A versenyző a futam bármely pontján feladhatja a versenyt, ebben az esetben helyezés nem 
adható ki. Amennyiben a feladás sportszerűségi okból történik a bírónak a futam értékelésekor 
kötelessége ezt a résztvevők felé jelezni. 

V. NEVEZÉSI OSZTÁLYOK 

a) Jelen szabályzat szerint megrendezett terelőversenyeken négy osztályban lehet indulni: 

• KISBOJTÁR  (1. szint) 

• BOJTÁR  (2. szint) 

• ÖREGBOJTÁR  (3. szint) 

• SZÁMADÓ  (4. szint) 

Az osztályok a kutyák felkészültségi szintjének megfelelő, sportszerű versenyzést szolgálják. A 
terelőverseny eredményét osztályonként kell értékelni. 
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b) Az osztályban való indulás minősítéséhez mindig a kutya által elért eredményeket kell 
figyelembe venni, függetlenűl attól, hogy milyen párosban érte azt el korábban. 

c) MEOESZ-TKV automatikusan a KISBOJTÁR osztályban való indulásra jogosít. 

d) A további osztályokba sorolásnál csak jelen szabályzat alapján rendezett versenyek 
eredményei számíthatók be. Ez alól kivétel  

• az FCI Terelő Munkavizsga (FCI-HWT) megléte, ami automatikusan a BOJTÁR osztályban 
való indulásra kötelez. 

• a Hivatásos pásztorok nevezése, akik előminősítés nélkül és csak a legmagasabb  

- SZÁMADÓ - osztályban indulhatnak. 

e) A verseny futama során megszerzett összpontszám és az osztályban elérhető legmagasabb 
pontszám hányadosa adja a teljesítmény százalékos értékét, mely alapján a következő 
minősítések érhetők el: 

 
• Kitűnő (K):   80 %-tól 

• Nagyon jó  (NJ):  70 %-tól 

• Jó  (J):    60 %-tól 

• Nem min ősített  (NM): 60 % alatt 

A számítás alapján elért legmagasabb minősítést kell figyelembe venni! Az összes osztály 
összevetésénél a verseny során legnagyobb százalékot elért párosnak kiadható a 
NAPGYŐZTES cím. 

f) Egy alkalommal elért Kitűnő minősítés esetén a kutya előre léphet egy osztályt, de három 
kitűnő minősítés automatikus előrelépésre kötelez. Alacsonyabb osztályba visszalépés nem 
engedélyezett. 

g) Jelen szabályzat alapján rendezett Országos Bajnokság on csak a MEOESZ TSB által előre 
meghírdetett minősítés alapján és kizárólag a legmagasabb (SZÁMADÓ) osztályba lehet 
nevezni. Ebben az esetben az osztályok közötti előrelépési kötelezettség és az osztályok 
közötti visszalépés tiltása nem releváns. 

h) Az egyes osztályokban teljesítendő akadályokra egyenként 25 pont valamint az 
összbenyomásra is 25 pont adható. A pontozás szempontjait a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az 
osztályokban az oda illő nehézségi szintnek megfelelő feladatokat kell teljesítenie a párosnak. 
A magasabb osztályokban a kutya egyre önállóbb munkája követelendő meg. 

Osztály  Feladatok száma  Feladat típusok  Összpontszám  

KISBOJTÁR  5 A, B, C, F 150 

BOJTÁR  6 A, B, C, D, F 175 

ÖREGBOJTÁR  7 A-F 200 

SZÁMADÓ 7 A-F (viselet) 200 
 

i) Az egyes akadályokat, feladatokat a legcélszerűbb, a lehető legkevesebb, de kellő időben, a 
szükséges mennyiségben, hangsúllyal és eréllyel kiadott utasításokkal (látható- és hangjellel) 
irányított kutya munkájával úgy kell teljesíteni, hogy a nyáj a terelési feladatok 
sorrendiségének, jellegének, a pálya méreteinek, sajátosságainak megfelelően, de 
indokolatlan zaklatásoktól mentesen mozogjon. 

j) Minden egyes versenyfutam az „A” típusú akadállyal kezdődik és fejeződik be, ami a karámból 
való ki- és behajtást jelenti. A többi feladat száma korlátozott, de típusa és sorrendje nem. 

k) Az egyes akadályok teljesítését a páros többször is megkísérelheti, de ezzel futamidejéből 
veszít és csak az első sikeres kísérletért jár a maximális pontszám. 

l) Pontlevonás terhe mellett a Kihajtás kivételével bármely akadály kihagyható (pl. szintidő 
túllépés esetén is). A futam így is értékelhető és helyezés is kiadható. 
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VI. FELADAT TÍPUSOK 

A. Karám vagy akol 
B. Különböz ő átjárók 
C. Irányítás és mozgatás 
D. Megállások 
E. Távolsági munka 
F. Összbenyomás 
 
A. Karám vagy akol. 
Ez az akadály a karámban való munkát és az abból való ki- és behajtást hivatott bemutatni. Utóbbi 
kettő kötelezően része minden egyes versenyfutamnak, míg a karámban való munka imitálása a 
bíró által kérhető akadályelem. 
Kihajtás: A bíró jóváhagyása után a felvezető kinyithatja a karám ajtaját, ekkor indul futamának 
időmérése. A felvezető is beléphet kutyájával a karámba, hogy végrehajtsák a nyáj kihajtását. A 
kihajtást a felvezető utasítása szerint a kutya aktív munkával végezze. Ezt nyugodtan kell 
végrehajtani és a nyáj irányításának ávétele azonnal történjen meg. A bíró értékeli a kutya nyájjal 
kapcsolatos viselkedését, nyugodtságát és határozottságát. 
Behajtás: A kutya, felvezető utasítása szerinti, aktív munkájával kell végrehajtani. A behajtás 
nyugodt, tolakodásmentes legyen. A karám kapujának zárásával ér véget a futam és ezzel együtt 
az időmérés is. 
Karámban való munka: A nyáj megtartását szolgáló bekerített részről való kihajtása előtt vagy a 
behajtást követően, amikor a karámkapu zárt, a felvezető etetést utánozva körbejár a karámban. A 
kutya biztosítsa a juhász juhok közötti szabad haladását. A feladat megkezdésekor vagy végén a 
felvezető karámba való belépésének vagy karámból történő kilépésének védelme érdekében a 
kutyát a nyáj és a kapu közé helyezi. A felvezető a kapun távozik, és annak védelmére otthagyja a 
kutyát. Miután a kaput bezárta a felvezető lehívja a kutyát, aki átugorja a karám kerítését, hogy 
visszatérjen felvezetőjéhez. 
 
B. Különböz ő átjárók  
Az akadály típusa egy meghatározott helyen való áthajtás bemutatását célozza, ami lehet szűkítő, 
növények/sövények közötti átjáró vagy két szántóföld közötti földgát vagy hídon való áthajtás, 
állatszállítóra történő föl- és lehajtás vagy válogató karám. 
A bírók ezen feladatok végrehajtásának relatív nehézségét és darabszámát figyelembe véve 
osztják a pontokat, valamint értékelik a megközelítést, a felvezető és a kutya elhelyezkedését 
csakúgy, mint a nyáj feletti kontrollt és a falka kijáratnál való kézbentartását. A nyáj akadályokra 
való ráhajtását a kutya nyugodt munkával végezze. A hídon a felvezetőnek és a kutyának is át kell 
haladnia a pálya folytatásához, mert - még ha mesterséges is - olyan árkot reprezentál, ami túl 
széles vagy mély az átkeléshez. Válogató karámba csak a kutya léphet be, a felvezető nem. Más 
esetekben a felvezető saját belátása szerint helyezkedhet el, ami megitélése alapján az átjutás 
legjobb módjának tűnik. Ha a nyáj megkerüli az akadályt, vagy mellette halad el, ez az adott 
akadálynál pontveszteséget okoz. 
 
C. Irányítás és mozgatás  
Ezen akadálytípus a bíró által meghatározott útvonalon való haladás bemutatását célozza. A 

részfeladatok külön vagy egymással kombinálva is kialakíthatók. 
Mozgás: A bírók értékelik a nyáj mozgását a futam teljes időtartama alatt. Osztályozzák a kutya 
nyájirányító képességét két feladat vagy két akadály között, ahogy a megadott útvonalat követik, 
figyelembe véve a mozzanatok viszonylagos nehézségi fokát és számát. 

Tereptárgyak kerülése: A pályán kijelölt tereptárgyakat a nyájnak a megjelölt oldalról és 

távolságból kell megkerülnie 
Tiltott terület: A pályán kijelölt - vetést, utat jelképező - területre a juhok nem léphetnek. A tilos 
területet egyértelműen ki kell jelölni. 
 

Az alábbi feladatok csak BOJTÁR és attól magasabb o sztályban követelhet ők meg! 
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Legeltetés: A munka egy négyzet vagy hosszúkás alakú természetes vagy időszakos mező 
legeltetéséből áll, ahol az engedélyezett terület – nyáj méretétől függő - határait a sarkaiba állított 
négy vagy frontvonala mentén elhelyezett karók jelölik ki. A bírók értékelik a juhásznak való 
szófogadást, a kutya nyájhoz viszonyított helyzetét, a kutya legelőre hajtási tehetségét és a 
nyugodt, hatékony, kezdeményező képesen végzett helyben tartást. (időtartama a bíró döntésétől 
függ, de nem számít bele futamidőbe). 
A nyáj tartása és egy juh megfogása. 
Mialatt a nyáj nyugodtan áll a kijelölt bekerítetlen helyen, a felvezető megfog, és röviden megtart 
egy a bíró által választott, megjelölt juhot. Ez idő alatt a kutyának, a nyáj többi részét a kijelölt 
helyen kell tartania, ha lehetséges saját kezdeményezése révén. 
Autó áthaladás: Valódi vagy szimulált úton kell végrehajtani, ahol olyan helyzetek teremthetők 
melyekkel igazi közúton találkozhatunk. Az utat tisztán kell lehatárolni, legalább az egyik oldalon, 
amelyikre a nyáj igazodik a hajtás alatt. A feladat nehezítéséhez a szervezők imitált forgalmat is 
rendelhetnek, ha ezt a bíró elfogadja. Ebben az esetben kerékpáros, motorkerékpáros vagy 
gépjármű biztosítandó az érintett futamok mindegyikéhez. 
 
D. Megállítások.  
A kutyának képesnek kell lennie a nyáj megállítására minden körülmények között. Megállítást 
természetes, jól érzékelhető helyen kell végrehajtani: ösvény, út, lekerített terület, termények, stb. 
A bíró a megállítás relatív nehézségével összhangban adja pontjait.  
A nyáj megállítása nagyon fontos feladat, melyet nem a felvezetőnek, hanem a kutyának kell 
végrehajtani, a nyáj elé kerülve. Miután a nyáj megállt és a felvezető ellenőrizte, hogy az átjáró 
nem veszélyes, az ezt követő elindulás gyors legyen, de tülekedés nélküli. A kutya a nyáj körül 
mozogva tolja annak hátulját vagy legalább az oldalkontrollt biztosítsa. 
Ha a nyáj a megállítási helynél továbbhalad az a feldatra adható összes pont elvesztésével jár. 
 
E. Távolsági munka  
A felvezető egy kijelölt helyről csak pontvesztés terhe mellett mozdulhat el, innen kell kutyáját 
irányítva a nyájat egy a bíró által pályabejáráskor ismertetett mozgásra bírnia. Ha a nyáj a 
határvonalakon kívülre megy, vagy a felvezetőnek kell a kutya segítségére sietnie pontlevonást 
jelent. 
 
F. Összbenyomás  
Az összbenyomás kialakítása négy fő szempont alapján történik, a futam teljes időtartamának 
figyelembevételével: 
  
a) Utasítások: egyaránt adhatóak hanggal, gesztusokkal, pásztorbottal vagy füttyel, amelyik 

nagyobb hatással lesz a kutya viselkedésére és válaszának minőségére. A bíró értékeli a 
szókincset, az egyértelműséget, erőt, intonációt és parancsok számát. Hasztalan vagy kutya 
által végre nem hajtott parancsok pontlevonást eredményeznek. Az egy mozdulatra vonatkozó 
utasítások legyenek mindig azonosak és amennyire lehet mértékletesek. 

b) Engedelmesség: legyen azonnali, teljes és határozott, mert ez szabja meg a nyáj kívánatos 
felügyeletét. 

c) Aktivitás – kezdeményezés – kíméletesség - viselkedés: a bíró értékeli a kutya -felvezető 
igényei szerinti- nyájat egybentartó, irányító, megállító és mozgató képességét csakúgy, mint a 
kutya önálló, céltudatos módú beavatkozási képességét, a nyáj megállítását és helyben 
tartását és az elkóboroltak összehajtását. 

d) Viselet: SZÁMADÓ osztályban csak kulturált hagyományos pásztorviseletben versenyzőnek 
adható maximális pontszám. 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Kizárólag a magyar szöveg tekintendő hivatalosnak. 
 
Ezen szabályzatot a MEOESZ Terel őkutyás Sportbizottsága a 2015. február 4-ei budapes ti 
ülésén hagyta jóvá és 2015. február 5-t ől hatályba helyezte. 
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Ezen szabályzatot a MEOESZ elnöksége a 2015. márciu s 17-i ülésén jóváhagyta és 
hivatalos szabályzatává nyilvánította, mely 2015. m árcius 18-tól hatályos, ezzel egy id őben 
hatályát veszti valamennyi a korábban magyar pászto rkutyákra vonatkozó MEOE 
terelőverseny szabályzat.  
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1. sz. melléklet 

 

Terelőversenyt rendez ő szervezet neve  LOGÓ helye 

VERSENY MEGNEVEZÉSE 
MEOESZ-MPT Hagyományos Stílusú Terel őverseny 

Helye, dátuma 
 

A kutya neve/dog’s name 
 

Microchip No.: 
 

Start No. 

Tkv-i szám/pedigree No. Fajta/breed Ivar/sex Született/date of birth 

Osztály/ Class 
�  KISBOJTÁR/herdsboy    �  BOJTÁR/herdsman    �  ÖREGBOJTÁR/old herdsman    �  SZÁMADÓ/chief herdsman 

5/150                                   6/175                                       8/200                                                 8/200 
 
Apa/Sire:    Anya/Dam:    

Tenyésztő/Breeder:   telefon/phone:   

cím/address:   e-mail:   

Tulajdonos/Owner:    telefon/phone:   

cím/address:   e-mail:   

Felvezető/Handler:    telefon/phone:    

cím/address:   e-mail:   

 
Magam vagy kutyám által okozott bárminem ű kárért teljes felel ősséget vállalok. I am total 
responsible for any damage caused by me or my dog.  

……..………............…..…… 
                                Felvezető/Handler 
 

Feladat száma és típusa/ 
Number of task and its type  

Max. 
pontsz./ 
points 

Pontszám/ 
points 

Megjegyzések/Comments 

1/A kihajtás/exit of the pen 25   

2/ 25   

3/ 25   

4/ 25   

5/ 25   

6/ 25   

7/A behajtás/re-entry 25   

8/F Összbenyomás/ 
              General aspect 

25   

Összes pontszám/ Total  b= a=  (100*a/b):                         %  Id ő/time : 

 
Minősítés/  

Grade  
Kitűnő/Excellent   80≤  

helyezés/ place  

Nagyon jó/Very good  70≤ 
Jó/Good  60≤ 
Nem minősített/No qualification  <60 

   ………………………………….. 
                                                                 P.H.                                                                                      Terelőbíró/Judge 
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2. sz. melléklet  
Versenyösszesít ő lap minta 

 

 

Terelőversenyt rendez ő szervezet neve  
MEOESZ-MPT Hagyományos Stílusú Terel őverseny 

Helye, dátuma 

Rendező 
logója 

Kutya neve 
Dog’s name  

Mikrochip 
No. 

 

F
aj

ta
/B

re
ed

 

Iv
ar

/S
ex

 

S
ta

rt
sz

./
N

o.
 

Felvezető 
Handler 

Tenyészt ő 
Breeder 1 2 3 4 5 6 7 

Ö
ss

zb
en

yo
m

ás
 

Im
pr

es
si

on
s 

Ö
ss

ze
se

n/
T

ot
al

 

%
 

O
sz

tá
ly

he
ly

ez
és

 
C

la
ss

 r
es

ul
t

 

H
el

ye
zé

s 
R

es
ul

t 

M
in
ő

sí
té

s 
G

ra
de

 

KISBOJTÁR - HERDSBOY (150) 
                    

                    
BOJTÁR - HERDSMAN (175) 

                    

                    
ÖREBBOJTÁR – OLD HERDSMAN (200) 

                    

                    
SZÁMADÓ – CHIEF HERDSMAN (200) 

                    

                    

 
         ………………………………….. 
                                                                 P.H.                                                                                Terelőbíró/Judge 
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3. sz. melléklet 
Pontozási szempontok 

 
A. Karám vagy Akol 
• bíró utasítása előtti indulás 
• túl kapkodó vagy túl lassú munka 
• a karámba való visszatérést enged  
• több mint 30 méteres elszaladást enged  
• nem dolgozik, nem kontrollálja a nyájat 
• opcionális karámmunka imitálási feladatnál: 

• kutya nem tartja távol a juhokat a felvezetőtől, ha mindketten a karámban vannak 
• kutya ugrása nem számít bele a pontozásba, csak esélyegyenlőség estén (pl. hasonló 

méretű kutyák) 
 
B. Különböz ő átjárók 
• juhok kilépnek a határok közül 
• gyenge megközelítés 
• kutya rosszul helyezkedik 
• késlekedés az áthajtás végrehajtásában 
• áthajtás rossz végrehajtása, tülekedés 
• felvezető túlzott beavatkozása 
• kontroll elvesztése az áthajtás végeztével 
• a nyáj kikerüli az akadályt vagy csak részben halad át 
  
C. Irányítás és mozgatás 
• kutya rosszul helyezkedik 
• az útvonalon túl gyorsan/ túl lassan halad 
• késve teszi helyre a falkát 
• nehézségek a nyáj irányításában 
• több próbálkozás a kijelölt juh elfogására/megtartására 
• szaggatott, kanyargós, pontatlan útvonalkövetés 
• juhok szétugrasztása vagy töretése 
• határon kívüli legeltetés 
• kutya rosszul helyezkedik (autó áthaladás) 
• kontroll elvesztése, kevés munka 
• kutya legeltetés alatt visszatér a felvezetőhöz 
• a nyáj teljes elmenekülése - teljes pontlevonás  
 
D. Megállítás 
• egyetlen juh fegyelmezésével foglalkozik a kutya 
• juhok túl messze húzodnak vissza 
• a nyáj enyhe túlhaladása, de felügyelet alatt 
• késlekedés a mozgás újrakezdésében 
• a megállítást a felvezető végzi, nem a kutya - teljes pontlevonás  
• a kutya tovább dolgozik, nem áll meg 
• teljes tovább mozgás engedése - teljes pontlevonás  
 
E. Távolsági munka 
• feladat végrehajtási tökéletlensége 
• kutya nem a kiadott feladatot végzi 
• felvezető elhagyja kijelölt helyét és a kutya segítségére megy 
 
F. Összbenyomás 
a) utasítások 
• hasztalan vagy nem végrehajtott 
• túl sok vagy határozatlan 
• rossz utasítás 
• kutya behívása anélkül, hogy munkáját befejezte volna 
• a kutya tévesztése miatt kiadott javító utasítások 
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b) engedelmesség  
• nem engedelmeskedik a parancsnak 
• késlekedő engedelmesség 
• parancsra hibás módon engedelmeskedik 
• a nyáj elhagyása: kizárás 
c) aktivitás - kezdeményezés - kíméletesség  
• elkódorgás, kergetés 
• tekintély érvényesítési nehézség, félelem 
• bevágás a nyájba, a nyáj szétzavarása 
• munka iránti érdeklődés hiánya, figyelmetlen  
• kutya rosszul helyezkedik, megengedi az elmenekülést, kiugrást  
• utasításra nem mozdul 
• brutalitás, durva fogás 
• szükségtelen fogás 
d) viselet 
• számadó osztályban elvárás a kultúrált hagyományos pásztorviselet (legalább egy kalap 8-)) 


