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tesztelése 
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Ültetés 
különböző 
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5.  
Viselkedés 
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helyzetben 
5.1 A vizsgán 
való részvétel 
feltételei 
5.2. A vizsga 
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5.4. 
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3.3.  
„Közlekedésbiz-
tonsági vizsga” 
A 
vizsgaútvonal-
nak tartalmaznia 
kell az alábbi 
közlekedési 
elemekből 
legalább 15-öt: 
 
 

2.2.1.  
Telefoncsörgés 
jelzése. 

2.2.1.  
Pórázon követés 
lassú lépésben 
kerekesszék 
mellett (bottal 
járó gazda 
esetében lábnál 
követés) 
 

2.2.1.  
Közlekedés 
zsúfolt 
épületben 
kosárral a kutya 
szájában 

5.1.  
Közlekedési 
eszközből való 
biztonságos ki-
be szállás a 
kutyával 

1. 
A kutya és a 
felvezető 
köszöntése 
jutalomfalat 
kutyának 
adásával. 
(Egyénileg 
meghatározható, 
de előre 
lerögzített 
koreográfia 
szerint –pl. 
mancsadással 
stb.). 

1.  
A jármű 
megállójának 
megtalálása, 
jelzése 

 



 
2.2.2. 
Hangadás 
(ugatás), majd 
csönd, kérésre 

2.2.2. 
Közlekedés 
zsúfolt 
épületben 
kosárral a kutya 
szájában 
 

2.2.2.  
Póráz gazdának 
való feladása 
földről. 
 

5.2.  
Piszkoltatás, 
behívás 
nagyobb 
távolságról 
(szabad 
játékból), 
idegen kutyával 
való találkozás 

2.  
A kutya 
körbeülése/állás
a/fekvése, 
különböző 
testrészeinek 
érintése, 
simogatása, 
ölelése. 

2.  
A járműre 
szállás, 
elhelyezkedés 

2.2.3. 
Háztartási zajok 
(legalább kettő 
különböző zaj) 
gazda egyéni 
igényeinek 
megfelelő 
jelzése 

2.2.3. 
Kosár küldése 
az eladónak 
 

2.2.3. 
Kisméretű 
fémtárgy 
gazdának való 
feladása földről 
 

5.3.  
Épület 
megközelítése, 
forgóajtón, 
vízlevezető 
rácson való 
áthaladás, 
liftezés 

3.  
Mozgás és zaj a 
kutya körül: pl. 
szaladgálás, 
séta, 
kerekesszékkel 
való gurulás, 
melyben 
legalább öt 
alany részt vesz. 

3. 
Az utazás tűrése 

 2.2.4.  
Póráz gazdának 
való feladása 
földről. 
 

2.2.4. 
Ajtónyitás és 
becsukás (előre 
felrögzített 
madzaggal, 
illetve kifelé 
nyíló ajtó esetén 
madzag nélkül) 
 

5.4. 
Idegen emberek 
üdvözlése 

4. 
Ügyességi 
feladat. Az 
alábbi listából 
legalább két 
feladatot 
tartalmazó 
játék/feladat  
 
a) apportírozás 
bármilyen 
tárggyal 

4. 
A leszállás 
módja 

 2.2.5.  
Kisméretű 
fémtárgy vagy 
plasztikkártya 
feladása földről. 
 

2.2.5.  
Hangadás 
(legalább 
egyféle hang, 
majd csönd, 
kérésre) 
 

5.5.  
Ültetés 
különböző 
helyzetekben 

 
b) akadályugrás  
c) kúszás  
d) padon/pallón 
végigmenés 
e) „trükk” 
f) ugatás 
vezényszóra 
g) egyéb 
ügyességi 
feladat 

5. 
Járda fellépő 
jelzése 

 2.2.6. 
Egy adott tárgy 
kiválasztása 
 

2.2.6. 
A gazda roham 
közbeni segítése 
 

5.6. 
Fektetés 
különböző 
helyzetekben 

5.  
A kutya 
vezetése az 
alany által 
pórázon irány- 
és 
tempóváltások-
kal 

6. 
Járda vége 
lelépő jelzése 

 



 
 2.2.7. 

Villanykapcso-
lás 
gyakorlópanel 
alkalmazásával 
(fel- és 
lekapcsolás) 
 

2.2.7.  
A 2.2.6. feladat 
folytatása. 
Segítségkérés 

5.7. 
Élelem-
megtagadás 

6. 
Foglalkozás 
közben egy 
idegen felnőtt 
lép zajosan a 
terembe (hogy a 
kutya 
mindenképp 
észrevegye), a 
kutya közelében 
megáll, a 
foglalkozást 
nézi. 

7. 
Keresztező út 
jelzése 

 2.2.8. 
Ajtónyitás és 
becsukás (előre 
felrögzített 
madzaggal, 
illetve kifelé 
nyíló ajtó esetén 
lehet madzag 
nélkül) 

 5.8. 
Helyben 
maradás idegen 
helyen a gazda 
távollétében 

 8. 
Úttesten való 
átkelés 

 2.2.9. 
Bot/mankó 
feladása földről 

   9. 
Felfelé lépcső 
jelzése 

 2.2.10.  
Hangadás 
(legalább 
egyféle hang), 
majd csönd, 
kérésre 

   10. 
Felfelé lépcsőn 
közlekedés 

 2.2.11.  
Fizetés 
pénztárnál: 
pénztárca, 
bankkártya 
átadása a 
pénztárosnak 
majd 
visszaadása a 
gazdának 

 
 

  11. 
Lefelé lépcső 
jelzése  

     12. 
Szűkületen való 
áthaladás 

     13. 
Távtartás 
oldalakadályok-
tól  

     14. 
Alacsony 
akadályok 
leküzdése 

     15. 
Magas akadály 
jelzése* 

 



 
   6. A 

közlekedésbiz-
tonságot 
ellenőrző vizsga 
értékelése 

5.5. 
Az értékelés 
szempontjai az 
egyes 
feladattípusok-
nál 
 
5.6. A 
„Viselkedés 
valós terápiás 
helyzetben” 
összesített 
értékelése 

3.4. A 
„Közlekedésbiz-
tonsági vizsga” 
értékelése 

3. Az egyes 
feladatok 
végrehajtása és 
értékelése 
 

3. A vizsga 
értékelése 

3. Az egyes 
feladatok 
végrehajtása és 
értékelése 

7. A vizsga 
összesített 
értékelése 

- 3.5. A vizsga 
összesített 
értékelése 

Értékelés: 
kiválóan 
megfelelt, 
jól megfelelt, 
megfelelt, 
nem felelt meg 

Értékelés: 
kiválóan 
megfelelt, 
jól megfelelt, 
megfelelt, 
nem felelt meg 

Értékelés: 
kiválóan 
megfelelt, 
jól megfelelt, 
megfelelt, 
nem felelt meg 

Értékelés: 
kiválóan 
megfelelt, 
jól megfelelt, 
megfelelt, 
nem felelt meg 

Értékelés: 
(jól megfelelt) 
megfelelt, 
nem felelt meg 
 

Értékelés: 
eredményes/ 
eredménytelen 
és megfelelt/ 
nem felelt meg 

 
4.2. táblázat. A segítőkutyák vizsgafeladatai (MATESZE, 2015d-j) 
 
*választható feladatok továbbá:  
16. Akadály kerülése 
17. Mozgó járművekkel szembeni viselkedés 
18. Emberek közötti viselkedés, kikerülésük 
19. Zebra megtalálása 
20. Ajtó megtalálása, jelzése (be- és kifelé is) 
21. Ajtón áthaladás 
22. Irányító parancsok általános elfogadása 
23. A kutya általános magatartása, magabiztossága 
24. Váratlan helyzetek megoldása 
 


