VII/2b. Magyar agár
vadászati alkalmassági vizsga
mesterséges körülmények között (műnyúlon)
Általános rendelkezések
A vadászatra való alkalmasság feltételeinek vizsgálata elsősorban fiatal – de legalább egy
éves kort betöltött – agarak esetében, a mezei nyúl vadászati idényén kívül is elvégezhető
mesterséges körülmények között, műnyúl alkalmazásával. A bírálati szempontok megfelelnek
a vadászaton történő vizsga feltételeinek.
A vizsgát egy napon kell lebonyolítani, maximálisan 6 pár magyar agár részvételével, három
bíró közreműködésével. A vizsgán kizárólag az Országos Magyar Vadászkamara bírói
testületében agarász-VAV bíróként nyilvántartott bíró bírálhat.
Vizsgán csak megfelelő fizikai kondícióban lévő, működő chippel ellátott, érvényes kötelező
oltással és származási lappal vagy regisztrációs lappal rendelkező magyar agarat lehet
felvezetni és bírálni.
A vadászati alkalmassági vizsga két részből áll:
- általános viselkedés (fegyelem és idegrendszer)
- speciális, imitált vadászati követelmények

72 pont
140 pont

A vizsgán az a magyar agár felel meg, amely a megszerezhető összes pontszámnak legalább
50%-át eléri és egyik feladatra sem kap „0”-s osztályzatot, továbbá a 7. és 8. pontban
részletezett feladatokra legalább „2”-s osztályzatot kap.
Az elérhető maximális pontszám 212 pont.
A sikeres vizsgához minimum 106 pont megszerzése szükséges.
A vizsgán kizárandó az a magyar agár, amelyik:
 agresszivitást mutat a résztvevő emberekkel, vagy másik agárral szemben;
 fegyelmezetlen, kezelhetetlen, nem lehet vezetéken megtartani;
 nincs űző ösztöne, érdektelen a bemutatott műnyúl iránt;
 a hajsza során nem megfelelő viselkedést mutat a másik agárral szemben.
Vizsgakörülmények, bírálati szempontok
A műnyúlon (nyúlbőr) történő vizsga megrendezéséhez biztosítani kell a megfelelő méretű
pálya felállítására alkalmas területet, a műnyúl húzását és az agarak testi épségét nem
veszélyeztető rétet, tarlót, stb. A terület kiválasztásánál a természetes akadályok, mint a
folyamatos szemmel tartást nem akadályozó bokrok, patak, kisebb árok, változatos lejtésű
terepviszonyok előnyösek. A vizsga szervezőjének biztosítania kell a szakszerű
megrendezéshez szükséges technikai és személyi feltételeket.
A kialakított pálya hossza legalább 800 méter, minimum 5 fordítóval. A műnyulat húzó gép
sebessége legyen állítható. Agaranként legalább 2 futamot kell biztosítani úgy, hogy a
második futam minden agár esetében új pályán történjen. A pályát annyiszor kell módosítani,
hogy a vizsgázó agarak ne tudják megtanulni a pályát.
A futamok indításánál az agarak nem láthatják a műnyulat, azt az agarak mögül csőből, vagy
paraván mögül kell indítani.
A vizsga során bírálni kell az agarak fegyelmezettségét, általános magatartását, valamint a
mesterséges vadászati körülmények során bírálható vadászati követelményeket.
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I. Általános viselkedés
1. Vezetéken vezetés láb mellett egyedül vagy párban (corkán) (értékszám: 5)
A rendező vonalba állítja a vizsgázókat és vonalhajtást imitálva indítja el őket. Az agarak
vezetőjük mellett vezetéken mennek mindaddig, amíg a bírók ellenkező utasítást nem adnak.
Bírálandó a kutyák magatartása, a vezetékhez való viszonyuk. Az agárnak nyugodtnak,
kiegyensúlyozottnak kell lenni. Nem rághatja a vezetéket és nem szegülhet szembe
vezetőjével. A vizsga során vezetékről elszabadult agarat a további munkából ki kell zárni!
2. Helyben maradás vezetéken (ülve, fekve, állva) (értékszám: 3)
A vizsgára váró vadászok kutyái esetenként ülve, fekve, vagy álló helyzetben várják és
figyelik az éppen dolgozó agarak munkáját. Ez esetben az agarak vezetőjük mellett
várakozzanak, bármilyen testhelyzetben. Bírálandó a kezelhető viselkedés és a
kiegyensúlyozott idegrendszer. A kezelhetetlen, vagy ellenszegülő egyedek a vizsgából
kizárandók!
3. Behívás (értékszám: 5)
A hajsza végén a magyar agár a „zsákmány” mellett várakozik, vagy vezetőjének hívására
behívható.
Hibának számít, ha nem hívható be, vagy ellenszegül a füzérre vételnek. Nem kívánatos a
„zsákmányért” történő összeverekedés, az agresszív egyedet ki kell zárni!
4. Viselkedés idegen emberekkel és kutyákkal szemben (értékszám: 5)
A vizsga során figyelemmel kell kísérni a résztvevő agarak magatartását. Minden ok nélküli
agresszív viselkedés kerülendő. Az agresszív viselkedés többszöri előfordulás esetén , a
renitens agár kizárandó!
II. Speciális, imitált vadászati követelmények
5. Élénkség, figyelem, koncentráció (értékszám: 5)
Az agár az űzés során minél inkább kövesse le a műnyúl útvonalát annak érdekében, hogy
optimális helyzetbe kerüljön annak elfogásához, olyan fordulékonyságot mutatva, amely
nélkül még a leggyorsabb agár sem képes elejteni a zsákmányt. Hajszán folyamatos
koncentrációra van szükség ahhoz, hogy a műnyúl mozgására megfelelően reagáljon a párban
dolgozó agár mindegyike és gyors irányváltásokra legyen képes a műnyúl mozgásának
függvényében.
6. Érdeklődés a bemutatott műnyúl iránt, szenvedély (értékszám: 10)
Rendkívül fontos, hogy az agarak érdeklődése és figyelme a vizsga kezdetétől a végéig
fennmaradjon. Az induló műnyúl láttán érdeklődést kell mutatni az agaraknak. A hajszára
indított agárnak szenvedéllyel kell űznie a műnyulat bármilyen terepviszonyok között
(egyenetlenség, akadályok). A szenvedélynek meg kell mutatkoznia az indításnál, az
összpontosításnál, a hajsza során, a vad elfogása közben, valamint a kapásnál, ahogy
megfogja a vadat.
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7. Hajsza, kitartás, állóképesség (értékszám: 10)
A hajszának mindenkor céltudatosnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy az agárnak az űzésére
kell koncentrálnia. Nem lehet az agár kertelő. A magyar agár fő jellemzője, hogy a műnyúl
űzését mindaddig nem adhatja fel, míg a vizuális kapcsolat megvan. Az agár megfelelő
állóképessége teszi lehetővé, hogy az agár jó erőnlétben fejezze be a hajszát.
8. Az elkapás módja, fordulékonyság (értékszám 10)
A vizsgán a műnyúl elfogása nem feltétlen követelmény, azonban a kapás, rávágás igen. A
hajsza során mutatott viselkedés bírálandó. Döntő az akarat, az űzés közbeni reagálás a
műnyúl mozgására, az irányváltoztatásra és nem utolsó sorban a párban futó agarak reagálása
egymás pozíciójára.
Bírálni kell a műnyúl mozgására történő összes reakciót mindkét agárnál, illetve az agarak
egymáshoz való viszonyát. A hátrébbfutó agárnak is a műnyúlra kell koncentrálnia, nem
zavarhatja a másik agár munkáját. Az agár fordulékonyságának akkor van jelentősége, ha
túlfut a műnyúlon. Minél koncentráltabb, annál rövidebb az észlelési, illetve a reakció idő és
az újbóli „nyúlfelvétel”. A hátrébbfutó agár ez esetben „átveszi” a műnyulat és tovább
hajszolja.
A hajsza közben hibát vétő agár nem zárható ki, ha annak oka a vele párban futó másik agár
zavaró viselkedése.
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Sorszám:…………………………………….
Törzskönyvi szám:………………………….
Regisztrációs szám:…………………………

Bírálati lap
Magyar agár vadászati alkalmassági vizsgája
mesterséges körülmények között (műnyúlon)

Kutya neve:
Születési ideje:

Színe, jegyei

ivara:
hó

év

nap

Tulajdonos neve:

lakcíme:

Vizsga helye:

ideje:

év

hó
Értékszám

Feladat

nap

Osztályzat

Pontszám

I. ÁLTALÁNOS VISELKEDÉS
1. Vezetéken vezetés láb mellett egyedül vagy párban

5

2. Helyben maradás vezetéken (ülve, fekve, állva)

3

3. Behívás

5

4. Viselkedés idegen emberekkel és kutyákkal szemben

5

Általános viselkedés összesen (részösszeg)
II. SPECIÁLIS, IMITÁLT VADÁSZATI KÖVETELMÉNYEK
5. Élénkség, figyelem, koncentráció

5

6. Érdeklődés a bemutatott műnyúl iránt, szenvedély

10

7. Hajsza, kitartás, állóképesség

10

8. Az elkapás módja, fordulékonyság

10

Speciális vadászatikövetelmények összesen (részösszeg)
ÖSSZESEN

-

-

Osztályozni 0- 4-ig kell.
A kutya sikeresen teljesítette a vizsgát, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte és
egyik feladatra sem kapott „0”-s osztályzatot, továbbá a 7. és 8. feladatokra legalább „2”-s osztályzatot
kapott.
Kizárandó a vizsgából az a kutya, amelyik:
 agresszivitást mutat a résztvevő emberekkel, vagy másik agárral szemben;
 fegyelmezetlen, kezelhetetlen, nem lehet vezetéken megtartani;
 nincs űző ösztöne, érdektelen a bemutatott műnyúl iránt;
 a hajsza során nem megfelelő viselkedést mutat a másik agárral szemben.
A vizsga minősítése:

……………………………..
bíró

megfelelt

nem felelt meg

……………………………..
vezető bíró

………………………………
bíró
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