
 

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 

a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról 

Szám: 17/2009. 

A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat ellátási, 

igénybevételi és koordinációs feladatok, valamint a kutyavezetők és a lovasok képzésével, szolgálatszervezésével 

összefüggő feladatok szabályozására kiadom az alábbi 

utasítást: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Ezen utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed: 

a) a Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); 

b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Köztársasági Őrezredre, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a 

Készenléti Rendőrségre és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban együtt ezen utasítás alkalmazásában: 

területi szervek); 

c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt ezen utasítás 

alkalmazásában: helyi szervek). 

2. A Szabályzat alkalmazásában: 

a) szolgálatellátás: az az időtartam, amely alatt a lovas járőr szolgálati lóval, a kutyavezető szolgálati kutyával 

általános szolgálati feladatait teljesíti; a lovas vagy kutyás járőrszolgálat, készenlét, illetve készültség; 

b) igénybevétel: a lovas járőr és a kutyavezető, valamint a szolgálati ló vagy szolgálati kutya konkrét 

igénybevétele, kirendelése valamely szolgálati feladat teljesítésére, így különösen rendezvénybiztosítás, díszelgés, 

helyszíni szemlebizottsággal történő kirendelés, akciókon, bemutatókon történő részvétel; 

c) alkalmazás: a szolgálati ló lovas járőr, illetve a szolgálati kutya kutyavezető által történő alkalmazása 

meghatározott szolgálati feladat teljesítésére; a szolgálati lóval és szolgálati kutyával történő tömegkezelési 

feladatokra, a szolgálati ló és kutya alkalmazása a személyvédelemben, kutyával konzervált szag azonosítására, 

nyomkövetésre, kábítószer (robbanóanyag) keresésére, objektumőrzésre, kényszerítő eszközként; 

d) képzés: a lovas járőr és a kutyavezető szaktanfolyami, tanfolyami képzése, továbbképzése, összevont képzése, 

valamint a helyi szinten szervezett, illetve jóváhagyott szinten tartó képzések; 

e) megyei szakelőadó: a szolgálati állatokat alkalmazó területi szerveknél a szolgálati állatokkal kapcsolatos 

feladatokat ellátó és koordináló - lehetőség szerint tiszti vagy főtiszti rendfokozattal rendelkező - személy; 

f) kiképző kutyavezető: az a kutyavezető, aki az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatási Igazgatóságon (a 

továbbiakban: Oktatási Igazgatóság) a kiképző szakot elvégezte; 

g) vonatanyag: a szolgálati állatok alkalmazásához és ellátásához szükséges felszerelések összessége. 

II. fejezet 

A szolgálati állatokkal kapcsolatos feladatok 

Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának feladatai 



3. A Szabályzatból adódó feladatok végrehajtását az ORFK Rendészeti Főigazgatóságának Közrendvédelmi 

Főosztálya (a továbbiakban: ORFK Közrendvédelmi Főosztály) koordinálja. 

4. Az ORFK Közrendvédelmi Főosztály: 

a) a Szabályzatban meghatározott körben - az ORFK szakirányító szerveként - biztosítja a Rendőrség lovasokkal, 

kutyavezetőkkel, valamint a szolgálati állatokkal kapcsolatos feladatainak egységes végrehajtását; 

b) ellátja a szolgálati állatok igénybevételével, alkalmazásával és tartásával kapcsolatos szakfelügyeletet; 

c) engedélyezi a szolgálati lovak állománymozgását és azt dokumentálja; 

d) vezeti a szolgálati lovak országos szakmai nyilvántartását és az ORFK Oktatási Igazgatóság által hetente 

frissített szolgálati kutya nyilvántartást; 

e) engedélyezi a szolgálati állatok képzésével, igénybevételével, alkalmazásával és elhelyezésével, tartásával 

kapcsolatos felszereléseket, ruházati anyagokat, elhelyezési körleteket, szállító járműveket; 

f) véleményezi a szolgálati állatokkal összefüggő jogszabály- és egyéb norma tervezeteket; 

g) értékeli és elemzi a szolgálati állatok igénybevételével és alkalmazásával kapcsolatos statisztikai adatokat; 

h) ellenőrzi a szolgálati állatok vásárlását, valamint azok alkalmazásból történő kivonását, értékesítését; 

i) ellenőrzi a kutyavezetők és lovas járőrök képzését, vizsgáztatását. 

A Készenléti Rendőrség feladatai 

5. A Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR): 

a) a Szabályzatban meghatározott körben felel a szolgálati lovak kiképzéséért, minősítéséért, a lovas járőrök 

képzéséért, vizsgáztatásáért, a képzési tematikák kidolgozásáért, a vizsgabizottság felállításáért, tagjainak 

kijelöléséért, a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegysége felkészítéséért; 

b) a KR Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztály III. Kutyás Lovas Osztály Lovas Alosztályának (a 

továbbiakban: KR Lovas Alosztály) vezetője a vásárlási bizottság elnökeként részt vesz az utánpótlás lovak 

kiválasztásában, beszerzésében, az alkalmazásból történő kivonásában, a lovak értékesítésében; 

c) próbahasználat alapján véleményezi a lovas vonatanyagokat, felszereléseket és védőfelszereléseket; 

d) a rendszeresítést megelőzően véleményezi az egyes lovas szolgálattal járó felszerelésekről, szállító járművekről, 

elvégzi ezek próbahasználatát; 

e) a KR Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tűzszerész Szolgálat (a továbbiakban: KR Tűzszerész Szolgálat) 

útján biztosítja a robbanóanyag-kereső kutyavezetők kiképzési robbanóanyagát; 

f) a KR Tűzszerész Szolgálat Készenléti Osztály Készenléti Alosztály vezetője az Oktatási Igazgatóság 

Oktatásszervezési Alosztály vezetőjével a kiképzési terv alapján egyeztetve biztosítja a kiképzéshez, 

továbbképzéshez és szinten tartó képzéshez szükséges robbanóanyaggal történő ellátást munkanapokon. 

Az Oktatási Igazgatóság feladatai 

6. Az Oktatási Igazgatóság: 

a) a Szabályzatban meghatározott körben felel a szolgálati kutyák kiképzéséért, minősítéséért, a kutyavezetők 

képzéséért, vizsgáztatásáért, továbbképzéséért, a vizsgabizottság felállításáért, tagjainak kijelöléséért, 

b) felel az utánpótlás kutyák vásárlásáért (kivéve a területi szervek által vásárolt kutyákat), tenyésztéséért, az 

alkalmazásból történő kivonásáért (csak a központi beszerzésű kutyák esetében), a kutyák értékesítéséért (csak a 

központi beszerzésű kutyák esetében) az ORFK GF GEI közreműködésével; 

c) próbahasználat alapján véleményt nyilvánít a kutyás vonatanyagokról, felszerelésekről; 

d) rendszeresítés előtt próbahasználat alapján véleményt nyilvánít a kutyás szolgálattal járó egyéb felszerelésekről, 

szállító járművekről; 

e) engedélyezi a központi beszerzésű szolgálati kutyák állománymozgását; 

f) vezeti és adminisztrálja az országos kutya nyilvántartást, melyről a frissítést heti rendszerességgel, a hét utolsó 

munkanapján megküldi az ORFK Közrendvédelmi Főosztály részére; 

g) intézményi kirendelés esetén kriminál-kynologus szakértői tevékenységet végez, melynek során az ORFK 

részére szakértői díj nem számolható fel, továbbá a területi, helyi, valamint Rendőrségen kívüli szervek részére 

végzett tevékenységekért az érvényes normák szerint szakértői díj a díjjegyzék alapján kerül felszámolásra; 

h) központi berendelésre, továbbá a területi és társszervek felkérésére szakirányú szolgálati feladatokat láthat el; 

i) biztosítja a robbanóanyag-kereső kutyavezető tanfolyam hallgatói számára szükséges robbanóanyag ideiglenes 

tárolási feltételeit. 



III. fejezet 

A Rendőrségnél rendszeresített szolgálati állatok és állománytáblázatuk 

7. A Rendőrségnél szolgálati állatként lovak és kutyák rendszeresíthetők. 

8. A Rendőrség tulajdonában lévő szolgálati állatokat állományba kell venni. Az állományba vett állatok az alábbi 

állományokba sorolhatók: 

a) rendszeresített állomány: az állománytáblázatok által az egyes szervek részére meghatározott szolgálati állatok 

állománya; 

b) szervek részére kiadott állomány: az egyes szervek részére állományba helyezett szolgálati állatok állománya; 

c) központi tartalékállomány: 

ca) a tenyésztésben lévő, 

cb) az utánpótlás célú, 

cc) a kiképzés alatt álló, 

cd) a szolgálatból bevont, 

ce) selejtezés és értékesítés alatt lévő, 

cf) szerződés alapján kutyavezetőtől, illetve lovas járőrtől bérelt állatok állománya. 

9. A központi tartalékállomány fenntartására a - központilag beszerzett - szolgálati kutyák esetében az Oktatási 

Igazgatóság köteles. Szolgálati lovak esetében nincs központi tartalékállomány. 

10. A Rendőrség állományában rendszeresített szolgálati kutya lehet: 

a) alapképzési modult követően általános rendőrkutya (járőr és alapképzett nyomkövető); 

b) szakképzési modulokat követően 

ba) járőrkutya (járőrkutya I.) és tömegkezelési feladatokra felkészített járőrkutya (járőrkutya II.), 

bb) nyomkövető kutya, 

bc) szagazonosító kutya, 

bd) kábítószer-kereső kutya, 

be) robbanóanyag-kereső kutya, 

bf) bűnügyi speciális (tetemkereső) kutya, 

bg) közrendvédelmi speciális (elfogó) kutya, 

bh) őrkutya, 

bi) személykereső kutya. 

11. A Rendőrség állományában rendszeresített szolgálati ló a szolgálati hátasló. 

12. A Rendőrség szerveinek szolgálati állatokkal való ellátását a szolgálati állatok központi állománytáblázata 

(továbbiakban: állománytáblázat) határozza meg. A rendőri szerveket szolgálati állattal ellátni az 

állománytáblázatban meghatározott mértékig lehet. 

13. Az állománytáblázatot az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 

14. Az állománytáblázat módosítását a rendszeresített szolgálati állatállománnyal rendelkező, illetőleg az ezt 

igénylő szerv az ORFK gazdasági főigazgatójának egyetértésével kérheti. 

15. A szolgálati kutyák országos állománytáblázatának nyilvántartása és kezelése az Oktatási Igazgatóság, a 

szolgálati lovak országos állománytáblázatának nyilvántartása és kezelése az ORFK Közrendvédelmi Főosztály 

feladata. A központi állománytáblázatban a nyilvántartást a Rendőrség területi szervei szerinti bontásban is vezetni 

kell. 

16. A területi szerveknek az állományukba tartozó szolgálati állatokat a névszerinti állománynaplóban kell 

nyilvántartani. 

17. Az áthelyezések során - azonos munkakör és feladatrendszer esetén - a kutyavezető és a szolgálati kutya egy 

egységet képez, csak együtt helyezhetők át. Kivételt képeznek ez alól a KR és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a 

továbbiakban: BRFK) állományában lévő, tömegkezelési feladatokra képzett, érvényes minősítéssel rendelkező 

szolgálati kutyák, melyek áthelyezhetőségéről a KR és a BRFK saját hatáskörben dönt, amennyiben az Oktatási 

Igazgatóság a következő tanfolyamig nem tud a két szerv részére megfelelő minőségű új kutyát biztosítani. 

18. A fogadó szerv éves kutyaigényléséből az áthelyezett kutyák mennyiségét és kategóriáját át kell vezetni az 

átadó szerv éves kutyaigénylésébe. 

19. A kutyavezetőt a szolgálati helytől csak olyan szolgálati feladatra lehet vezényelni, amelyet a kutyával együtt 

képes ellátni. 



IV. fejezet 

A kutyavezető és a szolgálati kutya képzése, továbbképzése 

20. E fejezet alkalmazásában 

a) szak: a Rendőrség kutyás szolgálatánál speciális őrző-védő-, illetve szimatmunkára felkészítő képzési irány; 

b) szaktanfolyam: az adott szaknak megfelelő feladatok végrehajtására a kutyavezetőt és a szolgálati kutyát 

felkészítő, elméleti és gyakorlati foglalkozásokat magába foglaló, OKJ-ban szereplő rendőr kutyavezetői, valamint 

az adott szaknak megfelelő szolgálati és speciális rendőri képesítést adó képzés; 

c) tanfolyam: a már - OKJ-ban szereplő - rendőr kutyavezetői, valamint az adott szaknak megfelelő szolgálati 

feladatok ellátására jogosító speciális rendőri kutyavezetői képzettséggel, valamint képzetlen, az adott feladatra 

alkalmas szolgálati kutyával rendelkező kutyavezetők részére szervezett, elsősorban a kutya felkészítését szolgáló 

gyakorlati képzés; 

d) továbbképzés: a szolgálati kutyavezetők és kutyáik részére meghatározott időszakonként és időtartamban, az 

eredményes szolgálatellátás érdekében végrehajtott teljesítményfelmérő és fejlesztő képzés. 

21. Rendőr kutyavezető az lehet, aki az Oktatási Igazgatóságon részt vett a beosztásának megfelelő képzésen, 

eredményes vizsgát tett, és beosztásához szolgálati kutyát rendszeresítettek. 

22. A külföldön szerzett rendőr kutyavezető tanfolyami végzettség elismerése az Oktatási Igazgatóság vezetőjének 

hatáskörébe tartozik. 

23. A szolgálati kutyák és kutyavezetők képzését, szakképzését, szakmai továbbképzését az Oktatási Igazgatóság - 

mint speciális képzést nyújtó rendőri tanintézet - tervezi, szervezi és hajtja végre. 

24. Az Oktatási Igazgatóság a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint igény esetén más belföldi és 

külföldi szervek részére is végez kutya és kutyavezető képzést, továbbképzést. 

25. Az iskolára az a rendőr vezényelhető, aki a Rendőrség hivatásos állományú tagja. 

26. A kutyavezető kiválasztásánál alapvető szempontként kell figyelembe venni, hogy a jelölt: 

a) a kiképzéssel és a kutyavezetői szolgálattal járó kötelezettséget önként vállalja, az állományilletékes parancsnok 

kutyavezetőnek javasolja; 

b) képes legyen a szolgálati állatokkal való együttműködésre; 

c) megfelelő fizikai állóképességgel, egészségi és pszichológiai alkalmassággal rendelkezzen. 

27. A szaktanfolyam elkezdése előtt a kutyavezető-jelölt alkalmasságának megítélése az alapvető kutyavezetői 

feladatokra történő megfelelés megállapítása céljából elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával történik. 

28. Az alkalmatlan jelölt vezénylését meg kell szüntetni, mely ellen az érintett a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 194. §-a szerinti 

szolgálati panasszal élhet. Szolgálati panasz elbírálása során az alkalmatlanság megállapításával összefüggésben 

három főből - az Oktatási Igazgatóság Kutyavezető-képző Központ vezetőjéből vagy helyetteséből, az alkalmatlan 

minősítést adó szakoktatóból, valamint a jelölt közvetlen szolgálati elöljárójából - álló bizottság foglal állást, mellyel 

szemben külön jogorvoslatnak helye nincs. 

29. Tanfolyamra vezényelhető az a kutyavezető, aki korábban az Oktatási Igazgatóságon eredményesen 

szaktanfolyamot végzett. 

30. A vezénylés feltétele, hogy a kutyavezető az elvégzendő szaknak megfelelően már alapképzett kutyával 

rendelkezzen. Megszüntethető annak a kutyavezetőnek a vezénylése, akinek kutyája a képzés első hetében elégtelen 

alkalmassági vizsgát tesz. 

31. A tanfolyam első hetében a szaknak megfelelő készségek, képességek gyakorlati feladatok elé állítással 

történő felmérése történik. 

32. A kutya munkája miatt alkalmatlannak ítélt jelölt a 28. pontban foglaltakkal azonos módon jogorvoslattal 

élhet. 

33. Abban az esetben, ha a kutyavezető jelöltet már kiképzett szolgálati kutyával látják el, az Oktatási Igazgatóság 

vezetője engedélyezheti, hogy a szaktanfolyamhoz későbbi időpontban csatlakozzon. Ebben az esetben a képzési idő 

az összes képzési idő harmadával csökkenthető. 

34. A kutyavezetők részére országos minősítő szemlét lehet rendezni. A szemlék szabályaira és feltételeire 

vonatkozóan az Oktatási Igazgatóság Kutyavezető-képző Központ vezetője készít javaslatot. Az országos minősítő 

szemle forgatókönyvének jóváhagyása - az ORFK gazdasági főigazgatójának egyetértésével - az ORFK rendészeti 

főigazgatójának, illetve bűnügyi főigazgatójának hatásköre. 



35. A tanintézetbe beiskolázottak jogait és kötelezettségeit, anyagi-, pénzügyi ellátásának szabályait a hatályos 

rendelkezések, valamint az Oktatási Igazgatóság „Ügyrend”-je tartalmazza. 

36. Az Oktatási Igazgatóság az oktatás, képzés, központi továbbképzés szervezését éves „Képzési és 

továbbképzési terv” alapján végzi. 

37. Az évente indítható szakokat, az egyes szakok programját, a beiskolázható létszámot az Oktatási Igazgatóság 

vezetője éves tervben hagyja jóvá. 

38. Az Oktatási Igazgatóság minden év október 15-ig megküldi a területi szervek részére a következő évi képzési 

ajánlatát. A területi szervek ennek megfelelően november 15-ig küldik vissza igényeiket az Oktatási Igazgatóság 

felé. 

39. A kutyavezetők és a szolgálati kutyáik képzése hagyományos képzési rendszer vagy moduláris képzési 

rendszer szerint történik. 

40. A képzési rendszereket az Oktatási Igazgatóság „Tanulmányi és vizsgaszabályzata” tartalmazza. 

41. A szaktanfolyami, tanfolyami képzési rendszer szerint szervezett szakok és azok időtartamai a következők: 

 a) nyomkövető kutyavezető szak  6 hónap; 

 b) nyomkövető kutya kiképző szak  3 hónap; 

 c) járőrkutya-vezető szak  3,5 hónap; 

 d) járőrkutya kiképző szak  1,5 hónap; 

 e) általános rendőrkutya-vezető szak  5 hónap; 

 f) általános rendőrkutya kiképző szak  3 hónap; 

 g) őrkutya-vezető szak  2 hónap; 

 h) kábítószer-kereső kutyavezető szak  4 hónap; 

 i) robbanóanyag-kereső kutyavezető szak  4 hónap; 

 j) szagazonosító kutyavezető szak  6 hónap; 

 k) közrendvédelmi speciális kutyavezető szak  5 hónap; 

 l) bűnügyi speciális kutyavezető szak  5 hónap; 

 m) személykereső kutyavezető szak  6 hónap; 

 n) kiképző szak  3x1 hónap; 

 o) őrző-védő szak  6 hét. 

42. A kutyavezetők és szolgálati kutyáik moduláris képzésének rendszerét és az egyes modulok időtartamát, 

valamint a modulra való beiskolázás feltételeit és az azokon megszerezhető képesítéseket az Oktatási Igazgatóság 

„Tanulmányi és vizsgaszabályzata” tartalmazza. 

43. A kutyavezetők és szolgálati kutyáik központi továbbképzésének időtartama az alap, illetve szakképzést 

követően az általános rendőr, járőr, nyomkövető és szagazonosító szakirányok esetén: 

a) 2 év múlva 1 hónap; 

b) 4 év múlva 1 hónap; 

c) sikertelen minősítés esetén, negyedéven belül 2 hét; 

d) a kábítószer, robbanóanyag és tetemkereső kutyák esetén az a) és b) pontban szereplő továbbképzéseken kívüli 

években évente 3 nap, a hagyományos szakképzést követően 2 hét. 

44. A BRFK szagazonosító kutyáinak továbbképzése a saját szolgálati helyen történik. 

45. A szolgálati kutyák szinten tartó képzésére fordítható időt - a kutya képzettségétől függően - a szolgálati idő 

terhére kell biztosítani. Ennek minimális mértéke: 

 a) őrkutyánál  3 óra/hét, 

 b) járőrkutyánál  3 óra/hét; 

 c) általános rendőrkutyánál  2x3óra/hét; 

 d) nyomkövető kutyánál  3x4 óra/hét; 

 e) kábítószerkereső-kutyánál  3x3 óra/hét; 

 f) robbanóanyagkereső-kutyánál  3x3 óra/hét; 

 g) szagazonosító-kutyánál  3x2 óra/hét; 

 h) speciális kutyánál  2x4 óra/hét. 



46. A szinten tartó képzésre fordított idő összevonható. 

47. Az eredményes szolgálati alkalmazás időtartama a szinten tartó képzés időtartamába beszámítható, de az csak 

legfeljebb 50%-kal mérsékelhető. 

48. A szinten tartó képzés során a négy órát meghaladó igénybevétel esetén legalább négyóránként biztosítani kell 

a kutya pihentetését. 

49. A kutyák szinten tartó képzése végrehajtható egyénileg vagy összevontan. 

50. A képzések megszervezéséért és szakszerű végrehajtásáért a kutyavezető közvetlen szolgálati elöljárója a 

felelős. 

51. A szolgálati kutyák szinten tartó képzését az erre fordítható idő 50%-ában a kutya képzettségének megfelelő 

ún. szituációs gyakorlatok beállításával, valódi helyszíneken kell biztosítani. 

52. A szinten tartó képzéshez szükséges járművek, védőfelszerelések, technikai eszközök és a segéderő igénylése, 

a képzés szakmai feltételeinek biztosítása a közvetlen szolgálati elöljáró feladata. 

53. A közvetlen szolgálati elöljáró által benyújtott igények alapján az érintett szerv gazdasági ellátását végző 

szervezeti egység vezetője a lehetőségek függvényében biztosítja a végrehajtáshoz szükséges feltételeket. 

54. A kutyavezetők és szolgálati kutyáik központi továbbképzésére, a versenyeken, valamint 

teljesítménybírálatokon történő részvételre fordított időt, valamint a szolgálati kutya betegségéből adódó kezelésre 

fordított időt szolgálati időnek kell elszámolni. 

55. A versenyekre, valamint a teljesítmény-bírálatokra történő felkészülésre három szolgálatmentes napot - 

lehetőleg nem egybefüggően - kell biztosítani. 

56. A kutyavezetők általános rendőri továbbképzését a vonatkozó utasítások előírásai szerint kell tervezni. 

57. A kutyavezetők és szolgálati kutyáik képzésének és továbbképzésének részletes szabályait, valamint 

követelményrendszerét az Oktatási Igazgatóság „Tanulmányi és vizsgaszabályzata”, valamint a szolgálati kutyák 

„Alkalmassági és minősítő teljesítménybírálati rend”-je tartalmazza. A követelményrendszer meghatározásánál 

figyelembe kell venni az OKJ 96 2 5369 14 90 08 azonosítási számú kutyavezetői szakképesítés szakmai és 

vizsgáztatási követelményeit. 

V. fejezet 

A kutyás szolgálat szervezésének, ellátásának általános szabályai 

58. A szolgálati kutyák alkalmazhatók, illetve igénybe vehetők a szolgálat ellátása során: 

a) kényszerítő eszközként, a törvényben meghatározott esetekben; 

b) biztonsági okokból; 

c) felderítési és bizonyítási célból. 

59. Szolgálatba a szolgálati kutya csak állományparancsban kinevezett kutyavezetővel együtt vezényelhető. Egy 

szolgálati kutyának csak egy állandó vezetője lehet. 

60. Csak az a rendőr vezényelhető szolgálati kutyával szolgálatba, aki szakképzett kutyavezető, és akinek a 

beosztásához képzett szolgálati kutyát rendszeresítettek. 

61. A területi szerveknél minden ötödik fő kutyavezetőre ki kell jelölni egy fő kiképző kutyavezetőt, aki a többi 

kutyavezető szolgálati kutyáját segédeli, és figyelemmel kíséri a szolgálati kutyák munkáját. Részére a kiképző szak 

elvégzése az Oktatási Igazgatóságon kötelező. 

62. Szolgálati feladatra vezényelni, igénybe venni és alkalmazni csak a Rendőrség állományában lévő - vagy 

külön szerződés alapján, a kutyavezető saját tulajdonát képező, a Rendőrség által bérelt, illetve tartós használatba 

vett - képzett és minősített szolgálati kutyát lehet. 

63. A Rendőrség más szervek szolgálati kutyáit feladatainak ellátásához akkor veheti igénybe, ha azok 

rendelkeznek az Oktatási Igazgatóság érvényes minősítésével. 

64. A szolgálati kutyával nem vagy csak részben rendelkező területi szerv más területi szervtől kérheti egy adott 

szakfeladat végrehajtását. A végrehajtásra felkért területi szerv vezetője engedélyezi a szakfeladat végrehajtását, de 

azt a szolgálati kutya vagy a kutyavezető esetleges túlterheltsége miatt meg is tagadhatja. Az eljárás igénybevételével 

járó költségek a felkérő területi szerv költségvetését terhelik. 

65. A szolgálat megkezdése előtt: 

a) a kutyavezető ellenőrzi a szolgálati kutya ápoltságát, egészségi állapotát, kondícióját, alkalmazhatóságát, 

felszerelését, és felkészül a szolgálati feladat ellátására, hiányosság, szolgálati alkalmatlanság észlelése esetén 

jelentést tesz közvetlen szolgálati elöljárójának; 



b) a kutyavezető közvetlen szolgálati elöljárója ellenőrzi a kutyavezető felkészülését és a kutya igénybevételre 

alkalmas állapotát. 

66. Nem vezényelhető szolgálati feladat ellátására az a kutya, amelyik: 

a) ápolatlan; 

b) rossz kondícióban van; 

c) beteg; 

d) képzetlen (nem minősített); 

e) adott állapotában alkalmatlan a konkrét feladat végrehajtására; 

f) állapota esztétikailag kifogásolható; 

g) nem rendelkezik érvényes minősítéssel. 

67. Szolgálati feladatra a szolgálati kutya biztonságos, az igénybe vétel jellegének megfelelő felszereléssel vehető 

igénybe. 

68. A szolgálati kutyát közforgalom számára nyitott helyen szájkosárral felszerelve, pórázon kell vezetni. Ettől 

eltérni indokolt esetben, konkrét szolgálati vagy kiképzési feladat végrehajtása közben, kutatás, nyomkövetés, kereső 

munka során vagy biztonsági okokból lehet. 

69. A kutyavezető szolgálatban a kutyáról a szájkosarat biztonsági okból leveheti: 

a) éjszaka; 

b) korlátozott látási viszonyok között; 

c) a kutya gépjárművel történő szállítása közben; 

d) lakott területen kívül; 

e) erdős, bokros területen; 

f) azon a területen, helyen, ahol a rendőrségi információ szerint bűncselekményt elkövető személy/személyek 

megjelenése várható; 

g) gyanúsan viselkedő személy igazoltatása előtt; 

h) ruházatátvizsgálás megkezdése előtt; 

i) előállítás megkezdése előtt; 

j) nyomkövetés során; 

k) a kutyavezető életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető szolgálati feladat megkezdése előtt; 

l) minden olyan esetben, amikor a kutyavezető úgy ítéli meg, hogy a szájkosár levétele a saját biztonsága 

érdekében szükséges és indokolt. 

70. A szolgálati kutyák szállítására külön erre a célra kialakított, lehetőség szerint légkondicionált szállító jármű - 

indokolt esetben bármely, a Rendőrség használatában lévő szállítóeszköz, mely nem veszélyezteti a kutyák testi 

épségét - igénybe vehető. Rendőrségi járművön a kutyák szájkosár nélkül szállíthatók. 

71. Tilos a szolgálati kutyát nem megfelelő körülmények között, vagy a kutya testi épségét, egészségét 

veszélyeztető módon szállítani. 

72. Az állatok szállításánál figyelembe kell venni az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 

1/2005/EK rendeletet (a továbbiakban: 2005/1/EK rendelet), továbbá az alábbiakat: 

a) a szállítóeszköznek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az állatokat megvédje az időjárás kedvezőtlen és 

szélsőséges hatásaitól, ne okozzon sérülést, továbbá könnyen tisztítható és szökésbiztos legyen. A légcserének és a 

rendelkezésre álló légtérnek biztosítania kell a szállított kutyák fiziológiás igényeit; 

b) a szállítóeszköznek lehetővé kell tennie az állatok ellenőrzését, ellátását, azok megszemlélését, továbbá azt, 

hogy azokban az állatokat a légcsere akadályozása nélkül el lehessen helyezni. A szállítóeszköz padozatának a 

szállítás során vízszintes helyzetben kell lennie, valamint az állatokat óvni kell az erősebb rázkódástól vagy 

ütődéstől. A szállítóeszközt olyan jelzéssel kell ellátni, amely utal arra, hogy abban élő állatokat szállítanak, valamint 

jelezni kell az állatok elhelyezkedését; 

c) a szolgálati állatokat kizárólag alaposan megtisztított és fertőtlenített szállítóeszközben lehet elhelyezni, melyet 

szállításonként el kell végezni; 

d) a szállítóeszköz rakfelületének szilárdnak és csúszásmentesnek kell lennie, onnan állat vagy hulladék nem 

eshet, illetőleg nem szóródhat ki; 

e) az állat szállítására szolgáló szállítóeszköz szállítás utáni tisztítására és fertőtlenítésére a környezetvédelmi 

szempontoknak megfelelő tisztítóhellyel kell rendelkezni; 

f) az állatok egészségére káros anyagok az állatokkal együtt nem szállíthatók; 

g) az állatszállító boxok könnyen takaríthatóak, fertőtleníthetők, szükség esetén szétszedhetők legyenek, és tegyék 

lehetővé a mosóvíz, fertőtlenítőszer akadálytalan eltávolítását; 

h) az állatokat az őket szállító személyektől lehetőség szerint elkülönítetten, külön légtérben kell szállítani. 



73. Szolgálatból történő bevonulás után a kutyavezető az általános rendőri feladatokon túl: 

a) jelenti a feladat végrehajtását; 

b) elvégzi a kutya ápolását, elhelyezi, megitatja; 

c) a kutya felszerelését, a használt segédanyagokat (robbanóanyag, kábítószer stb.) elzárja; 

d) dokumentálja a kutya igénybevételét, alkalmazását; 

e) sikertelen alkalmazás esetén gyakorló munkával köteles meggyőződni a kutya teljesítőképességéről; 

f) gondoskodik a kutya ellátásáról, őrzéséről; 

g) szolgálati idejének letelte után a rendőri objektumban elhelyezett kutya felügyeletét átadja az ügyeletesnek, a 

szolgálatirányító parancsnoknak vagy az őrzéssel megbízott személynek. 

74. A kutyavezetők részére a kutya etetésére, ápolására, elhelyezési körletének rendben tartására, szolgálat elején a 

kutya felkészítésére, szolgálat végén a kutyával történő gyakorlásra, valamint az igénybevétel dokumentálására a 

szolgálati idő terhére naptári naponként 1 órát biztosítani kell, kivételt képez ez alól az a szolgálati hely, ahol a kutya 

ellátására szolgálat került megszervezésre. Ebben az esetben szolgálati naponként kell 1 órát a kutyavezető részére 

biztosítani azon feladatok elvégzésére, amit a kutyavezető munkaköréből adódóan köteles végrehajtani. 

75. A kutyavezető szabadsága, illetve betegsége idején a kutyavezető nem köteles a 74. pontban foglalt feladatokat 

ellátni, így erre az időszakra munkaidő-kedvezmény nem jár. Amennyiben a kutyavezető írásban kezdeményezi, 

hogy a munkaidő-kedvezmény biztosítása nélkül gondoskodik a szolgálati kutyáról, úgy ez számára írásban 

engedélyezhető. 

76. A kutyavezető köteles: 

a) a beosztásához előírt kutyavezetői képzésen, továbbképzésen, szemlén, minősítésen szolgálati kutyájával együtt 

részt venni; 

b) a kutya szinten tartó képzését az előírásoknak megfelelően végezni; 

c) a szolgálati kutyák szolgálat ellátására, igénybevételére és alkalmazására vonatkozó előírásokat betartani, az 

alkalmazást jelenteni; 

d) a szolgálati kutyák tartására, biztonságos őrzésére vonatkozó előírásokat betartani; 

e) a rábízott szolgálati kutya ápolásáról, ellátásáról, élelmezéséről, egészségügyi ellátásáról, szolgálatteljesítésre 

alkalmas állapotáról gondoskodni; 

f) a szolgálati kutya elhelyezési körletét, szükség szerint az alkalmazási helyét (őrhely, szagazonosító helyiség 

stb.) rendben tartani, takarítani, fertőtleníteni; 

g) megbízás alapján más, távollévő kutyavezető szolgálati kutyájának ellátásáról gondoskodni - 30 napot 

meghaladó távollét esetén helyettesítési díjat kell részére megállapítani, melynek mértéke az illetményalap 25%-a -, 

kivételt képeznek ez alól azok a szolgálati helyek, ahol a kutya ellátására szolgálat került megszervezésre; 

h) a szolgálati kutyával évente - szükség szerint - állatorvosi vizsgálaton megjelenni, a szükséges védőoltások 

beadását időben elvégeztetni, sérülés esetén a kutyát azonnal állatorvoshoz szállítani; 

i) a szolgálati kutya megbetegedését azonnal jelenteni, kezdeményezni a beteg kutya állatorvosi ellátását; 

j) jelenteni a szolgálati kutya alkalmazhatóságának akadályait, a kutya tétemény képességének, minősítésének 

változásait; 

k) a részére kiadott kutya felszerelési és kiképzési eszközök szabályszerű tárolásáról, meglétéről, 

használhatóságáról, szükség szerinti cseréjéről gondoskodni; 

l) a részére kiadott kiképzési célú kábítószer-, robbanóanyag egységkészlet, gyakorló fegyver és lőszer 

szabályszerű tárolásáról, felhasználásáról gondoskodni; 

m) a beosztásához előírt nyilvántartásokat vezetni, és az igényelt adatszolgáltatást elvégezni; 

n) a közterületi szolgálatellátás során a kutya által okozott szennyezést megszüntetni. 

77. A kutyavezető közvetlen szolgálati elöljárója köteles gondoskodni a kutya által okozott szennyeződés 

megszüntetéséhez szükséges eszközök (fólia kesztyű, ürülékgyűjtő zacskó) beszerzéséről. 

78. A szolgálati kutya igénybevételét a szolgálati okmányokban (szolgálati napló, eligazító és beszámoltató 

okmányok, képzésekre kiadott foglalkozási jegyek) dokumentálni kell. 

VI. fejezet 

A szolgálati kutyák szolgálatellátásának, alkalmazásának és igénybevételének 

speciális szabályai 



Az őrkutya szolgálatellátásának, igénybevételének és alkalmazásának szabályai 

79. Az őrkutyák rendőrségi objektumok, területek őrzésére és személyek védelmére vehetők igénybe. 

80. Az őrkutyát csak a képzettségének és minősítésének megfelelő őrzés-védelmi feladatokra lehet igénybe venni. 

81. Az őrkutyát objektum vagy terület őrzésére igénybe lehet venni: 

a) blokkon megkötve; 

b) futóláncon megkötve; 

c) bekerített területen, szabadon engedve; 

d) zárt helyiségben, épületben szabadon engedve; 

e) a kutyavezetővel történő, objektumon belüli járőrözéssel. 

82. Az őrkutya őrhelyre történő felvezetése és bevonása a kutyavezető vagy a kutya gondozásával megbízott 

személy feladata. 

83. Őrkutyát objektum, terület őrzésére csak az állategészségügyi, közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi 

rendszabályok betartása mellett lehet igénybe venni. 

84. Az őrkutyát naponta legfeljebb 12 óra időtartamban lehet alkalmazni őrzésre. Szolgálati ideje alatt az őrkutyát 

szükség szerint, de legalább 3 óránként ellenőrizni kell. Egyebekben a feladatát állandó felügyelet nélkül, egyedül 

látja el. 

85. Az őrkutya ellenőrzése az ügyeletes, a szolgálatirányító parancsnok, az objektumőr vagy az ellenőrzéssel 

megbízott személy feladata. 

86. Az őrkutyát szolgálaton kívül a kutya pihenését biztosító boxban kell elhelyezni. 

87. Az őrkutya részére a külső őrhelyen biztosítani kell az időjárás viszontagságaitól védő kutyaólat, itatótálat és 

ivóvizet. Tilos az őrkutyát az őrhelyen etetni! 

A járőrkutya szolgálatellátásának, igénybevételének és alkalmazásának szabályai 

88. Járőrkutya vezetésével kapcsolatos feladatokat csak járőrkutya vezető végzettséggel rendelkező (járőr, 

járőrvezető, körzeti megbízott, szolgálatparancsnok, alosztályvezető, határrendész, főhatárrendész, részlegvezető és 

szolgálati csoportvezető beosztásban lévő) rendőr láthat el, akit az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, 

irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges 

követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet alapján legalább kutyavezető beosztásba kell helyezni, ha a 

beosztásához szolgálati kutyát is rendszeresítettek. 

89. A járőrkutya igénybe vehető: 

a) veszélyeztetett területek ellenőrzésére; 

b) rendezvények, demonstrációk biztosítására, a speciális felkészítést követően tömegkezelési feladatok ellátására; 

c) a rendőri intézkedés biztosítására; 

d) a bűncselekményt elkövető személy felkutatására, elfogására, előállításának biztosítására; 

e) a rendőr és más személy életének, testi épségének biztosítására; 

f) a közrendre és a közbiztonságra veszélyt jelentő csoport szétoszlatására; 

g) járőr, járőrpár vagy járőrcsoport megerősítésére; 

h) külterületek éjszakai ellenőrzésére, erdős, bokros, hegyes területek átkutatására, ellenőrzésére, valamint a 

zöldhatár és egyéb határterületek ellenőrzésére. 

90. A járőrkutya kényszerítő eszközként történő alkalmazásának szabályait a Rendőrségről szóló törvény és a 

Rendőrség Szolgálati Szabályzata tartalmazza. Járőrkutya szájkosár nélkül történő alkalmazását az ORFK 

Közrendvédelmi Főosztályának 1 munkanapon belül jelenteni kell, a kivizsgálásról szóló jelentést pedig 5 

munkanapon belül meg kell küldeni. 

91. A kutyavezető szolgálatát vezényléses vagy hivatali szolgálati időrendszerben teljesíti. 

92. A kutyavezető szolgálatának váltásos szolgálati időrendszerben történő ellátása csak indokolt esetben, és csak 

akkor engedélyezhető, ha a járőrkutya ellátása, a járőrkutya és vezetője közötti folyamatos kapcsolat a kutyavezető 

szabadidejében, illetve pihenőnapjain is biztosítható (pl. a járőrkutya a kutyavezetőnél, saját otthonában van 

elhelyezve). 

93. A járőrkutya napi konkrét járőrszolgálatban eltöltött ideje a gyalogos járőr-, illetve a csapatszolgálati feladatok 

ellátása esetén legfeljebb napi 6 óra, gépkocsizó járőrszolgálat esetén legfeljebb 10 óra. A fennmaradó 

szolgálatteljesítési időt a járőrkutya ellátására és szinten tartó képzésére, a dokumentációk vezetésére kell fordítani. 

Rendkívüli szolgálati igénybevétel esetén a fentiekben foglaltaktól el lehet térni. 

94. A munkaközi szünet időtartama alatt a járőrkutya pihentetését biztosítani kell. 



95. Gépkocsizó járőrszolgálat teljesítése esetén a járőrkutyával 2 óránként legalább 15 perc időtartamig gyalogos 

járőrszolgálatot kell végrehajtani, +25 °C feletti hőmérsékleten a gépkocsi megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell, 

a járőrkutyát óránként ki kell venni a gépkocsiból, meg kell mozgatni, és szükség szerint meg kell itatni. 

96. A rendőri intézkedéseket általában pórázon tartott, szájkosárral felszerelt járőrkutyával kell végrehajtani. Ettől 

eltérni biztonsági okokból a 69. pontban felsorolt esetekben lehet. 

97. Több fős járőr esetén a rendőri intézkedéseket a járőrvezető hajtja végre, a kutyavezető pedig, biztosítja az 

intézkedést. 

98. Terep, tereptárgyak, objektumok átkutatásánál a járőrkutya alkalmazható: 

a) pórázon vezetve, szájkosár nélkül; 

b) szabadon engedve, szájkosárral felszerelve; 

c) súlyos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, elrejtőzött személy felkutatására, elfogására 

- indokolt esetben - szabadon engedve, szájkosár nélkül is. 

99. Rendezvények, demonstrációk biztosítása, csapatszolgálati tevékenységek ellátása - a kialakult helyzettől 

függően - történhet: 

a) pórázon tartott, szájkosárral felszerelt, vagy 

b) pórázon tartott, szájkosár nélküli járőrkutyával. 

100. A járőrkutyával megerősített járőr az intézkedés megkezdése előtt köteles felhívni az intézkedés alá vont 

személy figyelmét a járőrkutya esetleges váratlan reakcióira. 

101. A közvetlen szolgálati elöljárók és a kutyavezetők a szolgálatot úgy kötelesek végrehajtani, hogy a járőrkutya 

az igénybevétel végéig megőrizze alkalmazhatóságát, ezért fokozott igénybevétel esetén szükség szerint a járőrkutyát 

pihentetni kell. 

102. A járőrkutya-vezető a kutyás járőrszolgálat hatékonyságának megőrzése érdekében nem osztható be 

mozgóőr, objektumőr, fogdaőr, kísérőőr, rendkívüli őr és díszőr szolgálatba, közúti akcióba, ellenőrzésre. Az ettől 

való eseti eltérést a területi szerv vezetője engedélyezheti. 

103. A járőrkutya-vezetőknek - a kivételes esetektől eltekintve - szolgálati idejük egészét, a járőrkutyával ellátott 

körzeti megbízottaknak pedig közterületi szolgálatuk legalább felét kutyával együtt kell teljesíteniük. 

104. A kutyavezető köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának azokat a feladatokat, amelyekre a 

járőrkutya nincs kiképezve. 

105. A közvetlen szolgálati elöljáró a kutyavezető jelentése alapján a szolgálati feladat figyelembevételével dönt, 

hogy az adott körülmények között a járőrkutyát igénybe veszi, vagy eltekint az igénybevételtől. 

106. A járőrkutya - Járőrkutya I. minősítésű - és a tömegkezelési feladatokra is képzett járőrkutya - Járőrkutya II. 

minősítésű - csak a képzettségének megfelelő járőr és csapatszolgálati (tömegkezelési) feladatokra vehető igénybe. 

107. Tömegkezelési, illetve csapatszolgálati feladatok végrehajtására csak a feladatnak (alkalmazásnak) megfelelő 

képzettségű (Járőrkutya II.) és érvényes minősítéssel rendelkező járőrkutyát lehet igénybe venni, legalább 8 fős 

kutyás kötelékben, rendszeresített egyéni védőfelszereléssel ellátva, az Oktatási Igazgatóság és a KR által közösen 

végrehajtott felkészítést követően. 

108. Biztosító szolgálat (statikus igénybevétel) esetén a kutyás alegység az alábbi feladatokra vehető igénybe: 

a) az érintett létesítmény, terület megközelítési és elvonulási útvonalának járőrözéssel történő ellenőrzésére; 

b) a közönség (tömeg) által belátható helyen, demonstratív módon történő tartalékba helyezésre; 

c) tartalékba helyezés nem látható helyen, felkészülve a várható igénybevételre; 

d) terület lezárására, objektumok védelmére önállóan; 

e) területet lezáró élőerő és/vagy kordon védelmének megerősítésére; 

f) elvonuló tömeg kísérésére, a megbomlott rend helyreállítására. 

109. Biztosító szolgálat esetén az igénybevétel ideje maximum 6 óra időtartamra tervezhető, de 4 óra elteltével 1 

óra pihenést kell biztosítani a járőrkutya és vezetője számára [huzamosabb idejű statikus igénybevétel esetén a 

járőrkutyánál (ingerspecifikus) kifáradás jelentkezhet, ezért javasolt azokat 1 óra eltelte után 25-30 percre 

lepihentetni]. 

110. Ha a pihentetést közterületen kell végrehajtani, akkor erre a célra alkalmas, nyugodt, ingerszegény helyet kell 

keresni, lehetőleg magán a szállítóeszközön. 

111. A járőrkutyák pihentetése esetén a szükséges ellátásukról, itatásukról gondoskodni kell. 

112. A járőrkutyát a tervezett igénybevételt megelőző 6 órában, valamint az igénybevétel alatt etetni tilos. 

113. 30 şC feletti hőmérsékletben, továbbá téli időjárás esetén a vegyi anyaggal kezelt (felsózott) úton a járőrkutya 

alkalmazása körültekintő figyelmet igényel. Kánikulában lehetőség szerint kerülni kell a járőrkutya alkalmazását. 

Felsózott útviszonyok között a járőrkutya talpának kezelése - preventív jelleggel a szolgálat ellátás előtt, majd azt 

követően is - szükséges. A mancsvédők használata ez esetben javasolt. 



114. A rendezvénybiztosítási feladatokba legalább 1+8 fő kutyavezetőt kell beosztani, elsősorban tartalék egységet 

képezve. 

115. Az akadálymentes hírforgalmazás érdekében a raj, illetve szakaszparancsnokokat sisakmikrofonos, vagy 

headsettel rendelkező kézi rádióval kell ellátni. 

116. Az igénybevétel során az alegység parancsnoknak intézkednie kell arra vonatkozóan, hogy a kutyás alegység 

helyszínre, illetve az onnan történő elszállítása - mind a kutyák, mind a személyi állomány részére - a 

csapatszolgálati célnak megfelelő járművel történjen. 

117. Szájkosár nélküli alkalmazásra - a törvényesség, szükségesség, arányosság elveinek figyelembe vételével - a 

biztosítás parancsnoka adhat engedélyt. Az alkalmazási módról - amennyiben lehetősége van rá - köteles kikérni a 

kutyás alegység helyszínen lévő parancsnokának véleményét. 

118. A szájkosár levétele történhet egységesen vagy meghatározott számú járőrkutya, illetve egyed esetében. 

119. A szájkosár nélküli műveletek során a kutyás alegységet a gyalogos erőknek biztosítani kell, mert: 

a) a járőrkutya alkalmazása - levétele a megfogott személyről - időt és feladatot igényel a kutyavezetőtől; 

b) a járőrkutya alkalmazással érintett személlyel szemben intézkedési kötelezettség áll fenn. 

120. A szájkosár nélküli alkalmazás esetén a kutyavezetőnek fokozottan kell figyelni a vétlen harapások 

elkerülésére. 

121. A tömegkezelési feladatokra igénybe vehető kutyás alegység minimális létszáma 1+8 fő képzett kutyavezető 

és 8 db tömegkezelési feladatokra képzett és minősített járőrkutya. 

122. Amennyiben lehetőség van rá, a kutyás alegységeket szakasz kötelékbe kell beosztani a tömegkezelési 

feladatok végrehajtására. 

123. A kutyavezető igénybevétele a tömegkezelési feladatok ellátása során csak a konkrét kutyavezetői 

feladatokra terjedhet ki. 

124. Az alegységnek rendelkeznie kell külön gépkocsivezetővel és lehetőség szerint egy megfelelően képzett 

dokumentáló feladatokat ellátó rendőrrel. 

125. A tömegkezelési feladatokra kijelölt kutyás alegység parancsnoka a feladat megkezdése előtt köteles 

ellenőrizni: 

a) a személyi állomány azonosító jelzését; 

b) a járőrkutyák felszerelését (beleértve a védőfelszereléseket is); 

c) a kutyák itatására szolgáló kellékek és az ivóvíz meglétét. 

126. Tömegkezelési feladatokra szolgálati kutya csak megfelelő védőfelszerelésben vehető igénybe. 

127. Vegyi anyaggal, illetve üvegtörmelékkel, vagy más egyéb, a járőrkutya testi épségét veszélyeztető 

anyagmaradvánnyal és/vagy tárggyal szennyezett területen a járőrkutya alkalmazhatóságáról a kutyás alegység 

parancsnoka köteles tájékoztatni a műveletet irányító parancsnokot, aki - mérlegelve a szolgálati feladat prioritását - 

dönt a további alkalmazásról. 

128. Amennyiben lehetséges, a szolgálati állatállomány állategészségügyi biztosítását meg kell szervezni. 

129. A járőrkutya esetleges sérüléséről a kutyavezető köteles haladéktalanul jelentést tenni a kutyás alegység 

parancsnokának. 

130. A kutyavezető esetleges sérülése esetén a kutyás alegység parancsnokának gondoskodnia kell a járőrkutya 

biztonságos elhelyezéséről. 

131. Feladat-végrehajtásra csak egészséges, jó kondícióban lévő, ápolt járőrkutyát lehet alkalmazni. 

132. A feladat végrehajtása során tartózkodni kell a járőrkutya büntetésétől. 

133. A kutyás alcsoport igénybe vehető az oszlató csoport megerősítésére, az oszlató alakzat szárnyának vagy a 

mögöttes terület biztosítására, a megbomlott oszlató alakzatban keletkezett rések lezárására, az átjutott támadó 

magatartást tanúsító személyek elfogására, a főerőtől elszakadt rendőrök, szolgálati csoportok tömegből történő 

kimentésére. 

134. A tömegkezelési feladatok ellátásánál a kutyás alegység igénybe vehető: 

a) a kiemelő csoportok megerősítésére, megtámadásuk esetén a védelmükre; 

b) a főerőtől elszakadt, tömegben rekedt csapatrészek kimentésére, kivonásuk támogatására, fedezésére; 

c) a tömegoszlató lovas alegység szárnyainak biztosítására, valamint a járdán, illetve parkoló autók között maradt 

személyek kiszorítására; 

d) az oszlató csoport megerősítésére, helyi erőfölény kialakítására. 

A nyomkövető kutya szolgálatellátásának, igénybevételének és alkalmazásának 

szabályai 



135. A nyomkövető kutya az alapképzést követően igénybe vehető: 

a) emberi szagnyom követésére; 

b) az elkövető útvonalának felderítésére; 

c) a nyomhoz tartozó tárgyak felkutatására; 

d) a menekülő személy felkutatására, elfogására; 

e) a kutyavezető intézkedésének biztosítására. 

136. A nyomkövető kutya a speciális felkészítést követően igénybe vehető: 

a) tárgyi bizonyítási eszközök felkutatására; 

b) tárgyak egyéni szag alapján történő azonosítására; 

c) terep, tereptárgyak átkutatására; 

d) eltűnt személyek felkutatására. 

137. Nem lehet a nyomkövető kutyát igénybe venni: 

a) vegyi anyaggal kezelt vagy szennyezett területen történő nyomkövetésre; 

b) állati eredetű szagnyom követésére; 

c) járőrszolgálat ellátására, kivéve speciális felkészítettség esetén; 

d) rendezvény biztosítására, kivéve speciális felkészítettség esetén; 

e) ha az igénybevétel a kutya későbbi alkalmazhatóságát erősen veszélyezteti. 

138. A nyomkövető kutya vezetője a nyomkövető kutya igénybevétele előtt minden esetben köteles meggyőződni 

annak alkalmazhatóságáról. Az alkalmazhatóságot kétségessé tevő eseményeket, információkat, az alkalmazás 

esetleges akadályát jelentenie kell közvetlen szolgálati elöljárójának, illetve a helyszíni szemlebizottság vezetőjének. 

Indokolt esetben kérheti a nyomkövető kutya alkalmazásának mellőzését. 

139. Az alkalmazás meghiúsulását és annak részletes okát a szemlejegyzőkönyvben és a nyomkövetési 

jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. 

140. A nyomkövető kutya alkalmazása előtt időt kell biztosítani a kutyavezetőnek a felkészülésre és a nyomkövető 

kutya felkészítésére. 

141. A kutyavezető feladatai a nyomkövető kutya alkalmazása során: 

a) a helyszín tanulmányozása, a nyomkövető kutya alkalmazási lehetőségének értékelése; 

b) konzultáció a helyszíni szemlebizottság vezetőjével, az elkövetett cselekmény releváns részleteinek 

megismerése érdekében; 

c) a nyomkövető kutya indítására legalkalmasabb szagforrás kijelölése; 

d) a szagrögzítésre alkalmas szaghordozó felület kijelölése; 

e) a nyomkövető kutya felkészítése a nyomkövetésre; 

f) a nyomkövetés haladéktalan megkezdése; 

g) a nyom vonalán talált tárgyak megjelölése; 

h) a nyomkövető kutya munkájának folyamatos értékelése, következtetések levonása; 

i) a nyomkövető kutya alkalmazása tényének, eredményének rögzítése jegyzőkönyvben, jelentéstétel; 

j) eredménytelen vagy nem végrehajtható helyszíni alkalmazás esetén gyakorló nyom kidolgozása, ami történhet 

saját vagy idegen nyomon. 

142. A nyomkövető kutya vezetőjét minden esetben 2 fő biztosító rendőrnek kell kísérnie, akiknek feladata a 

tárgyi bizonyítási eszközök és a nyomkövetés biztosítása. 

143. A nyomkövető kutya egy szolgálaton belüli több igénybevétele esetén az újabb igénybevétel előtt a kutya 

pihenésére, az előző alkalmazásából eredő gátlások feloldására időt kell biztosítani. 

144. A nyomkövető kutyát nyomkövetésre, nyomfelkutatásra, nyomról tárgyra történő azonosításra általában 

nyomozóhámmal felszerelve, hosszú pórázon vezetve kell alkalmazni. 

145. A nyomkövető kutya vezetője a kutya szinten tartó képzéséről „Nyomkövetési Naplót” (8. számú melléklet) 

vezet, amely tartalmazza a képzésen való részvétel időpontját, időtartamát, a gyakorlatok felsorolását 

(nyomkövetésnél a nyom hosszát, a nyomfektető nevét, az időkiesés mértékét, az időjárási körülményeket, a nyom 

vonalvezetését, a törések számát és formáját, a tárgyak számát, a terep jellegzetességeit, valamint a kutyavezető 

véleményét a kutya munkájával kapcsolatban). 

146. A nyomkövető kutya vezetője a kutya szinten tartó képzése keretén belül, hetente legalább két alkalommal 

nyomkövetési vagy más, a teljesítménybírálati rendben előírt gyakorlatokat, hetente egy alkalommal fegyelmező és 

ügyességi gyakorlatokat, havonta két alkalommal őrző-védő munkát végez. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, 

ha a nyomkövető kutya-vezetőt helyszíni szemlén való részvételre utasítják. 

147. A bizottságvezetőnek intézkednie kell arra, hogy a helyszín a nyomkövető kutya indítására alkalmas 

állapotban maradjon. 



148. Az eredményesen végrehajtott helyszíni nyomkövetéseket a szinten tartó képzés szempontjából a gyakorló 

nyomkövetéssel egyenértékűnek kell tekinteni. 

149. Eredményesnek kell tekinteni minden olyan nyomkövető kutya alkalmazást, melynek során a kutya 

munkájának segítségével a helyszíni szemlebizottság az eljárást segítő bármilyen új közvetlen vagy közvetett 

bizonyíték, illetve információ birtokába jut. 

150. A nyomkövető kutya vezetője a nyomkövető kutya igénybevételéről, alkalmazásáról „Nyomkövetési 

munkanaplót” vezet, és teljesítenie kell az egyéb adminisztrációs kötelezettségeit. 

151. Szolgálatellátás közben a nyomkövető kutya megbetegedését, sérülését, egyéb ok miatt szolgálatellátásra 

alkalmatlanná válását a nyomkövető kutya vezetője köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, az 

ügyeletesnek, azoknál a rendőr-főkapitányságoknál, ahol Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) 

működik, a TIK ügyeletvezetőnek, illetve a helyszíni szemlebizottság vezetőjének, akik döntenek a kutya további 

igénybevételéről. 

A szagazonosító kutya szolgálatellátásának, igénybevételének és alkalmazásának 

szabályai 

152. A szagazonosító kutya igénybe vehető a konzervált emberi szag közvetett azonosítására. 

153. A konzervált emberi szag azonosítására kiképzett kutya csak személyi szagminta és a helyszínen rögzített 

szagmaradvány azonosítására vehető igénybe. 

154. A szagazonosító kutya alkalmazása konzervált szag azonosítására történhet: 

a) személyi szagminta és helyszíni szagmaradvány; 

b) helyszíni szagmaradvány és helyszíni szagmaradvány; 

c) helyszíni szagmaradvány és személyi szagminta összehasonlítása útján. 

155. A szagmaradvány és szagminta rögzítését bűnügyi kutyavezető, bűnügyi technikus, segéd technikus vagy a 

szagrögzítésre kiképzett bármelyik rendőr végezheti. 

156. Szagazonosításra csak az a kutya vehető igénybe, amelyet erre a feladatra kiképeztek, és érvényes minősítése 

van. 

157. A szagazonosító kutya igénybevétele előtt minden esetben meg kell győződni alkalmazhatóságáról, aktuális 

állapotáról. Erre ismert sajátosságokkal rendelkező, vagy már feldolgozott szagkonzervek használhatóak. 

158. Ha a szagazonosító kutya nem alkalmazható szagkonzerv azonosítására, ezt a tényt a kutya vezetője köteles 

közvetlen szolgálati elöljárójának jelenteni, aki intézkedik másik szagazonosító kutya igénybevételére, vagy a 

szagazonosítás későbbi időpontban történő elvégzésére. 

159. A szagazonosító kutyát azonosításra csak a kutya állandó vezetője, a kutya számára ismert, állandó 

szagazonosító helyiségben alkalmazhatja. 

160. Ha a szagazonosító kutya igénybevétele közben derül ki, hogy a kutya azonosításra nem alkalmazható, akkor 

az igénybevételt be kell fejezni, és ezt a tényt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

161. A szagazonosító kutyát azonosítás közben zavaró körülményeket a kutyavezető kérésére meg kell szüntetni. 

162. A szagazonosító kutya egy szolgálaton belüli több igénybevétele esetén a kutyának pihenőt kell biztosítani. 

163. A szagazonosító kutya folyamatosan legfeljebb 6 indításra vehető igénybe. 

164. A szagazonosító kutyát póráz nélkül kell alkalmazni. 

165. A szagazonosító kutya vezetőjének szolgálatát elsősorban hivatali vagy vezényléses szolgálati időbeosztásba 

kell teljesíteni. Váltásos szolgálati időrendben történő szolgálatellátás akkor engedélyezhető, ha a szagazonosító 

kutya ellátása, a kutya és vezetője közötti folyamatos kapcsolat a kutyavezető szabadidejében, illetve pihenőnapjain 

is biztosítható. 

A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya szolgálatellátásának, 

igénybevételének és alkalmazásának szabályai 

166. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya igénybe vehető: 

a) épületek, helyiségek; 

b) közúti, vízi, légi, vasúti járművek; 

c) csomagok, rakományok; 

d) kézipoggyász, személyes használati tárgyak, levetett felső ruházat; 

e) meghatározott terület 



ellenőrzésére. 

167. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya csak a képzettségének megfelelő feladatokra vehető 

igénybe. 

168. A kutyavezetőnek a szolgálatát elsősorban hivatali vagy vezényléses szolgálati időbeosztásban kell 

teljesítenie. Váltásos szolgálati időrendben történő szolgálatellátás akkor engedélyezhető, ha a kábítószer-kereső és a 

robbanóanyag-kereső kutya elhelyezése egyebekben biztosított (pl.: a kutyavezető lakásán történik), így a kutya 

ellátása, valamint a kutya és vezetője közötti folyamatos kapcsolat a kutyavezető szabadidejében, illetve 

pihenőnapjain is biztosítható. 

169. A kutyavezető a kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya igénybevétele előtt minden esetben 

köteles meggyőződni annak alkalmazhatóságáról. A kutya alkalmazhatóságát befolyásoló tényezőket jelentenie kell 

közvetlen szolgálati elöljárójának, illetve a szemlebizottság, az akció vezetőjének. 

170. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya a kereső munka során szájkosár nélkül, pórázon vezetve 

vagy szabadon engedve alkalmazható. 

171. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya vezetője a helyszínre történő kiérkezés után köteles: 

a) a szállítást követően a szükséges mértékig pihentetni a kutyát; 

b) a feladat végrehajtásának közelében megmozgatni a kutyát; 

c) tájékozódni a helyszínen a kutya alkalmazásának lehetőségeiről, az alkalmazást nehezítő vagy kizáró 

körülményekről; 

d) megtervezni a kutatás menetét és javaslatot tenni az alkalmazás menetére; 

e) intézkedni a kutya munkáját nehezítő körülmények megszüntetésére, a szellőztetésre; 

f) megjelölni a kutya által nem ellenőrizhető helyeket; 

g) felkészíteni a kutyát az alkalmazásra. 

172. A kutyavezető a kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya alkalmazása közben köteles: 

a) betartani a kutatás taktikai szabályait, 

b) figyelemmel kísérni a kutya munkáját, jelzéseit; 

c) óvni a kutyát a sérülésektől; 

d) ha lehetőség van rá, kutya nélkül ellenőrizni az átvizsgálandó járművet, objektumot; 

e) megjegyezni a gyanús helyeket; 

f) segíteni kutyáját, hogy a lehetséges rejtekhelyek közelébe jusson; 

g) a kutya pozitív jelzéseit, viselkedésváltozását és az abból levonható következtetéseket jelenteni; 

h) szükség esetén indítani a kutyát a jelzett terület ismételt ellenőrzésére. 

173. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutyát a helyszíni körülmények, a kutya kondíciója és 

képzettsége figyelembevételével addig lehet alkalmazni, amíg a kutyavezető a kutya kifáradásának jeleit nem észleli. 

174. Ha a kutyavezető a kutya kifáradásának jeleit észleli, be kell fejeznie a munkát, meg kell jegyeznie az utoljára 

átvizsgált részt, és a kutyát el kell vezetnie olyan helyre, ahol az nyugodtan pihenhet, majd legalább 15 perc 

pihentetés után folytathatja a keresést. 

175. A kutyavezető részére - hosszabb időtartalmú jelzés nélküli keresés esetén - szolgálati időt, valamint névre 

szólóan kiadott robbanóanyag-, illetve kábítószer egységkészletet kell biztosítani arra, hogy gyakorlás céljából 

robbanóanyagot vagy kábítószert rejtsen, és azt a kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutyával 

megkerestesse. 

176. A rejtést állandó vagy ideiglenes rendőri felügyelet alatt álló objektumban kell végrehajtani. Az ideiglenes 

rendőri felügyelet alá vont objektumok lehetnek a kiképzéshez, továbbképzéshez, szinten tartó képzéshez biztosított 

helyszínek, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 270/A. §-ában meghatározott 

közveszéllyel fenyegetés bűncselekménye, illetve a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és 

hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott feladatok 

helyszínei. 

177. A gyakorló keresés nem része az eljárásnak. 

178. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutya munkáját, annak eredményét jegyzőkönyvbe kell 

foglalni. 

179. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutyák helyszínre történő szállítását az e célra kialakított, 

káros környezeti hatásokat (hőmérséklet, szél) kiküszöbölni képes járművel kell megoldani. 

180. Állandó elhelyezésüket úgy kell kialakítani, hogy a kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutyák 

nyugodtan - egymástól elkülönítve és egymás látótéren kívül - pihenhessenek, ne legyenek állandó zavaró 

hatásoknak kitéve, elhelyezésük ne legyen olyan objektum közelében, ahol a kutyák folyamatosan érezhetnek vegyi 

anyag, robbanóanyag vagy kábítószer szagot. 



181. A kábítószer-kereső és a robbanóanyag-kereső kutyák elhelyezését célszerű a kutyavezető állandó 

lakókörnyezetében biztosítani. 

A kiképzési célokra kapott kábítószerekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos 

szabályok 

182. A kábítószer-kereső kutya vezetője a kiképzési célokra kapott kábítószerek vonatkozásában a kábítószerekkel 

és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelettel összhangban 

köteles az e címben foglaltakat betartani. 

183. Kábítószerrel csak olyan személy foglalkozhat, aki ismeri a kábítószerek tartásával, tárolásával, 

felhasználásával kapcsolatos jogszabályokat, rendelkezéseket, és ebből eredményes vizsgát tett. 

184. A kábítószereket csak erős falú vagy biztonsági zárral ellátott szekrényben (páncélszekrény vagy rögzített 

vaskazetta), minden más anyagtól elkülönítve lehet tárolni. A kutyavezetők részére a kábítószerek szállításához 

mobil lemezkazettákat is ki kell adni, melyeket alkalmassá kell tenni pecsétnyomóval való lezárásra is. 

185. A kábítószerek tárolására szolgáló lemezkazettához tartozó kulcsot pecséttel és aláírással lezárt borítékban, a 

rendőri szerv vezetője által meghatározott helyiségben kell tárolni. 

186. A lemezkazetta kulcsának felvételét és leadását nyilvántartó füzetben kell dokumentálni. 

187. A kulcsot csak a kutyavezető veheti fel. Ellenőrzéskor, illetve rendkívüli esetben a kulcsot a kutyavezető 

közvetlen szolgálati elöljárója vagy az általa írásban kijelölt személy is felveheti. 

188. A kiadott dupla csomagolású műanyag tasakú kábítószereket megfelelően záródó tiszta üvegben kell tárolni. 

Szükség esetén a megkapott dupla csomagolású műanyag tasakokat újabb védőcsomagolással kell ellátni. A 

tasakokat a kábítószer leadásáig felnyitni tilos! 

189. A kábítószert kizárólag a kábítószer-kereső kutya vezetőjének lehet kiadni, illetve személyesen tőle kell 

visszavenni. 

190. Kábítószert átadni-átvenni csak jegyzőkönyv felvételével lehet. 

191. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átadott-átvett kábítószer nevét, nettó és bruttó mennyiségét, valamint 

az átadó-átvevő aláírását. 

192. A kábítószerekért a kutyavezető tartozik felelősséggel. 

193. A kábítószer kiadása, visszavétele az Oktatási Igazgatóság Kutyavezető-képző Központ arra kijelölt 

munkatársától történik. 

194. A kábítószerek meglétének ellenőrzését a kutyavezető jelenlétében a kutyavezető közvetlen szolgálati 

elöljárójának, illetve az általa írásban megbízott személynek háromhavonta el kell végeznie. 

195. A kábítószer-kereső kutyák szinten tartó képzésekor alkalmazott kábítószerekről sorszámozott lapokkal 

ellátott külön füzetet (a továbbiakban: nyilvántartófüzet) kell vezetni. 

196. A nyilvántartó füzet tartalmazza a kábítószer kiadásának (alkalmazásának), illetve visszavételének időpontját 

(hónap, nap, óra, perc), a kiadott (alkalmazott) kábítószer megnevezését és mennyiségét, valamint a kivételt és a 

visszavételt igazoló aláírást. 

197. A nyilvántartó füzetben kell rögzíteni az ellenőrzés tényét is. 

198. A nyilvántartó füzetet és az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a kábítószerekkel egy helyen kell tárolni. 

199. A kábítószerek használata során keletkezett szóródási veszteséget (annak mértékét), illetve a kábítószerrel 

történő minden rendkívüli eseményt jegyzőkönyv felvételével kell rögzíteni, és a jegyzőkönyv egy példányát az 

ORFK kábítószer-rendészeti feladatait ellátó szervezeti elemének meg kell küldeni. 

200. A már nem használt, illetve szennyeződött kábítószereket haladéktalanul le kell adni, illetve ki kell cserélni. 

201. A kábítószer-kereső kutya vezetője a kutyája szinten tartó képzése során alkalmazott kábítószereket 

foglalkozás közben csak úgy rejtheti el különböző helyszínekre (jármű, épület stb.), hogy a kábítószerek folyamatos 

felügyelete mindeközben biztosított legyen. 

202. Robbanóanyagot csak olyan személy kezelhet, aki ismeri a robbanóanyagok tartásával, tárolásával, 

felhasználásával kapcsolatos jogszabályokat, rendelkezéseket, és ezekből eredményes vizsgát tett, illetve 

bombakutatói vagy tűzszerész igazolvánnyal rendelkezik. 

203. A robbanóanyag-kereső kutyavezetők részére a robbanóanyag-egységkészletet a KR Tűzszerész Szolgálata 

szerzi be és adja ki. 

204. A robbanóanyag-egységkészletet (kiképzési célra) kizárólag a robbanóanyag-kereső kutya vezetőjének 

átadás-átvételi jegyzőkönyvvel lehet kiadni, illetve visszavenni. 

205. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átadott/visszavett robbanóanyag szagminta nevét, mennyiségét, 

valamint az átadó/átvevő olvasható aláírását. 



206. A robbanóanyag-egységkészletért a kiképzés során a kutyavezető tartozik felelősséggel. 

207. A szabályos tárolás feltételeinek biztosításáért az állományilletékes parancsnok a felelős. 

208. A már nem használt, szennyeződött vagy lejárt szavatosságú robbanóanyagokat, robbanóanyag szagmintákat 

haladéktalanul le kell adni, illetőleg ki kell cserélni. Ezek megsemmisítéséről a KR Tűzszerész Szolgálat 

parancsnoka gondoskodik. 

209. A robbanóanyag-kereső kutya vezetője a kutyája szinten tartó képzése során alkalmazott robbanóanyagokat 

foglalkozás közben csak úgy rejtheti el különböző helyszínekre, hogy a robbanóanyagok folyamatos felügyelete 

mindeközben biztosított és a kutyavezető által dokumentált legyen. 

210. A kábítószer-kereső és robbanóanyag-kereső kutyát nem lehet igénybe venni: 

a) vegyi anyaggal szennyezett területen; 

b) állati eredetű szagnyom követésére; 

c) más szolgálati feladatok ellátására (kivételt képez ez alól az a kábítószer-kereső kutya, amelyik más 

képzettséggel is rendelkezik). 

A speciális kereső (tetemkereső) kutya szolgálatellátásának, igénybevételének és 

alkalmazásának szabályai 

211. A tetemkereső kutyát igénybe lehet venni holttest felkutatására: 

a) erdős, bokros, mocsaras területen; 

b) vízen; 

c) barlangokban, alagutakban, bányákban, épületekben; 

d) természeti katasztrófák, robbanások helyszínén, romos területen. 

212. A tetemkereső kutyát nem lehet igénybe venni, ha az átkutatandó területen lévő mérgező anyag, vegyi anyag 

a kutya egészségét veszélyezteti. 

213. A tetemkereső kutya csak állandó vezetőjével együtt vehető igénybe. 

214. A tetemkereső kutya igénybevételénél általában a kereső kutya alkalmazására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

215. Az igénybevétel időtartamát és az átkutatandó terület nagyságát a tetemkereső kutya képzettsége, kondíciója, 

állapota és a terület adottságai határozzák meg. 

216. Általános körülmények között végzett igénybevétel időtartama nem haladhatja meg a napi 6 órát. Külső 

területek ellenőrzése esetén a tetemkereső kutyát naponta maximum 2 hektár nagyságú terület átkutatására lehet 

igénybe venni. 

217. A tetemkereső kutya alkalmazása szakaszosan történik, egy-egy periódus időtartama legfeljebb 30 perc. Két 

egymást követő alkalmazás között a kutyának legalább 15 perc pihenőt kell biztosítani. 

218. A tetemkereső kutya alkalmazását és annak eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A személykereső kutya igénybevételének és alkalmazásának szabályai 

219. A személykereső kutya igénybe vehető: 

a) erdős, bokros területen elrejtőzött személy felkutatására; 

b) épületben elrejtőzött személy felkutatására; 

c) járműveken elrejtőzött személy felkutatására. 

220. A személykereső kutya eltűnt személy felkutatására csak akkor vehető igénybe, ha erre a feladatra képzett, 

mentőkutya vizsgával rendelkező kutya nem áll rendelkezésre. (Ebben az esetben javasolt a kutya számára a 

kényelmes szájkosárban történő alkalmazás.) 

221. A személykereső kutyát alapvetően póráz és szájkosár nélkül, POLICE feliratú, fényvisszaverő csíkokkal 

ellátott takaró hámmal felszerelve kell alkalmazni. 

222. A személykereső kutya járművek átvizsgálása esetén, a kutyavezető döntése alapján, pórázon vezetve is 

alkalmazható. 

223. A személykereső kutya igénybevétele előtt az átvizsgálandó terepszakasz, illetve épület zárásáról, kiürítéséről 

az igénybe vételt elrendelő közvetlen szolgálati elöljárónak gondoskodnia kell. 

224. A személykereső kutya alkalmazása előtt a kutyavezetőnek időt kell biztosítani a felkészülésre és a 

személykereső kutya felkészítésére. 

225. A személykereső kutyavezető mellé minden esetben minimum 1 fő rendőrt biztosítani kell. 



226. A személykereső kutya helyszínre szállítását az e célra kialakított, káros környezeti hatásokat kiküszöbölni 

képes járművel kell megoldani. 

227. A személykereső kutya igénybe vétele előtt minden esetben fel kell szólítani az elrejtőzött személyt a 

rejtekhelye elhagyására, illetve a kutya ellene történő alkalmazására. 

228. A személykereső kutyát a helyszíni körülmények, a kutya kondíciója és képzettsége figyelembevételével 

addig lehet alkalmazni, amíg a kutyavezető a kutya kifáradásának jeleit nem észleli. 

229. A személykereső kutya munkáját, annak befejezése után a kutyavezetőnek írásban jelenteni kell. 

230. A személykereső kutya vezetőjének a szinten tartó képzés keretén belül, hetente legalább kettő alkalommal 

keresési és jelzést erősítő gyakorlatot, hetente egy alkalommal fegyelmező és őrző-védő munkát kell végeznie. 

231. A kutyavezetőnek szolgálatát elsősorban hivatali vagy vezényléses szolgálati időbeosztásban kell teljesítenie. 

232. Váltásos szolgálati időrendben történő szolgálatellátás akkor engedélyezhető, ha a személykereső kutya 

elhelyezése a kutyavezető lakásán történik, így a folyamatos kapcsolattartás a kutya és vezetője között biztosított. 

233. A személykereső kutyát nem lehet igénybe venni: 

a) vegyi anyaggal szennyezett területen; 

b) állatok, állati eredetű anyagok felkutatására. 

Egyéb kereső-, azonosító kutyák alkalmazásának szabályai 

234. Bármely, az előzőekben nem említett, szagokra kiképzett kereső, azonosító kutya szolgálatellátásának, 

igénybevételének és alkalmazásának speciális szabályait az Oktatási Igazgatóság vezetője határozza meg. 

235. A mentőkutya szolgálatellátásának, igénybevételének és alkalmazásának speciális szabályait az Oktatási 

Igazgatóság vezetője határozza meg. 

A közrendvédelmi speciális (elfogó) kutya szolgálatellátásának, igénybevételének 

és alkalmazásának szabályai 

236. A közrendvédelmi speciális (elfogó) kutyát igénybe lehet venni: 

a) különösen veszélyes, fegyveres, felfegyverkezett személyek, csoportok elfogására; 

b) objektumok átkutatására, az ott elrejtőzött személyek elfogására; 

c) keresett, figyelt személyek csapda telepítés útján történő elfogására. 

237. A kutyavezető köteles a közrendvédelmi speciális (elfogó) kutyát állandóan bevethető állapotban tartani, 

képezni, továbbképezni. 

238. A közrendvédelmi speciális (elfogó) kutya szinten tartó képzését folyamatosan váltakozó helyszíneken, a 

beállított helyzetek - szituációs, illetve szimulációs gyakorlatok - beállításával kell végezni. Az őrző-védő munka 

gyakorlatainál csak szakképzett, gyakorlattal rendelkező segéd alkalmazható. 

239. A szinten tartó képzés során nagy hangsúlyt kell fektetni a bevetési csoporttal közös gyakorló feladatok 

végrehajtására. 

240. A beavatkozó alosztály (csoport) vezetője köteles biztosítani a közrendvédelmi speciális (elfogó) kutya 

kiképzéséhez és alkalmazásához szükséges speciális védőfelszereléseket, kiképzési eszközöket, fegyverzetet, 

pirotechnikai anyagokat, szállító járművet és segédet (külső közreműködőt). 

241. A közrendvédelmi speciális (elfogó) kutya konkrét alkalmazása előtt biztosítani kell a kutyavezető és 

szolgálati kutyája részére a megoldandó feladatokhoz hasonló szimulációs gyakorlást. 

242. A beállított helyzetek gyakorlása után a kutyavezető köteles jelenteni minden olyan körülményt, amely a 

közrendvédelmi speciális (elfogó) kutya biztos alkalmazását veszélyezteti. A kutya alkalmazására lehetőleg csak a 

feltételek teljes körű biztosítása után kerüljön sor. 

243. Több közrendvédelmi speciális (elfogó) kutyát egy időben, azonos feladatra csak akkor lehet alkalmazni, ha a 

kutyák az együttes alkalmazásra ki vannak képezve. 

Az Oktatási Igazgatóság Kutyavezető-képző Központ hivatásos állománya és 

szolgálati kutyáik igénybe vétele 

244. Az Oktatási Igazgatóság Kutyavezető-képző Központ (a továbbiakban: Oktatási Igazgatóság KK) hivatásos 

állományú, megfelelő kutyavezetői képzettséggel rendelkező szakképzett munkatársai szolgálati kutyáikkal az 

igényelt szakterületnek megfelelő szolgálati feladatokat elláthatnak. 



245. Az igénybevétel történhet felkérésre, illetve vezényléssel (berendelésre), az ORFK részére térítésmentesen, a 

területi, helyi rendőri szervek, valamint a Rendőrségen kívüli szervek részére térítés ellenében. 

246. Az Oktatási Igazgatóság KK járőr és általános rendőrkutyáinak alkalmazása elsősorban csapatszolgálati és 

tömegkezelési feladatok ellátásához indokolt, de szükség szerint járőr feladatok ellátására is igénybe vehetők. 

247. Az Oktatási Igazgatóság KK nyomkövető kutyái indokolt esetben kiemelt fontosságú bűnügyekben és eltűnt 

személyek felkutatására vehetők igénybe. 

248. Az Oktatási Igazgatóság KK tetemkereső kutyáinak igénybevétele felkérésre történik a BRFK és a KR 

állományában lévő kutyavezetőkkel együttműködve. A szakmai irányítást az Oktatási Igazgatóság KK látja el. 

249. Az Oktatási Igazgatóság KK kábítószer- és robbanóanyag-kereső kutyáinak igénybevétele felkérésre, kiemelt 

rendezvények helyszínének előzetes átvizsgálására, valamint objektumok ellenőrzésére, büntetőeljárás során 

kábítószer, illetve robbanóanyag felkutatására történik. 

250. Az Oktatási Igazgatóság KK szagazonosító kutyái felkérésre, kiemelt fontosságú bűnügyekben az ORFK 

részére alapvizsgálatok, területi és helyi szervek részére kontroll vizsgálatok elvégzésére vehetők igénybe. 

251. Az Oktatási Igazgatóság KK kutyáinak igénybevétele, illetve alkalmazása során felmerült költségek 

(anyagköltség, gépjármű használat, többletszolgálat díja, távolléti, valamint napidíj, dologi költség) az ORFK 

kivételével az igénylő szervet terhelik. 

VII. fejezet 

A lovas rendőr és a szolgálati ló képzése, továbbképzése 

252. Lovas rendőr az lehet, aki a KR Lovas Alosztály által szervezett és végrehajtott képzésen részt vett, és 

eredményes vizsgát tett. 

253. Lovas szakképzésre az a rendőr vezényelhető, aki a Rendőrség hivatásos állományú tagja. 

254. A lovas képzésre történő vezénylésnél alapvető szempontként kell figyelembe venni, hogy a vezényelt 

személy 

a) a kiképzéssel és a lovas járőri szolgálattal járó kötelezettségeket önként vállalja; 

b) képes legyen a szolgálati állatokkal való együttműködésre; 

c) megfelelő fizikai állóképességgel, valamint egészségi és pszichológiai alkalmassággal rendelkezzen. 

255. A képzésre vezényelt hallgatók beiskolázása felvételi vizsga nélkül kerül végrehajtásra. 

256. A KR Lovas Alosztály vezetőjének kezdeményezésére meg kell szüntetni annak a hallgatónak a vezénylését, 

akinek a lovas szakfeladatok ellátására való alkalmatlansága alaposan indokolható. 

257. Azt a lovast, aki a lovas képzésen már részt vett, és eredményes vizsgát tett, de szolgálati célból új lovat vesz 

fel, soron kívül minősíteni kell. 

258. A lovak és a lovasok képzését, továbbképzését a KR által jóváhagyott képzési okmányok alapján tartják 

nyilván. A képzettséget igazoló okmányokat a KR állítja ki. 

259. A lovas rendőr képzettségének fokozatai: 

a) Lovas járőr I., mely feljogosítja a lovas rendőrt és a határrendészeti feladatot ellátó lovas járőrt külterületeken, 

zöld- és üdülő övezetekben történő lovas járőrszolgálatra; 

b) Lovas járőr II., mely feljogosítja a lovas rendőrt a városi forgalomban történő lovas járőrszolgálatra, 

rendezvénybiztosításokon való lovas szolgálatra; 

c) Lovas járőr III., mely feljogosítja a lovas rendőrt csapatszolgálati feladatok és tömegkezelési tevékenységek 

végrehajtására. 

260. Az első két képzettségi fokozat elérése - a határrendészeti feladatokat csak külterületen ellátó lovas járőr 

kivételével - minden lovas rendőr számára kötelező. 

261. A lovas rendőr második képzettségi fokozatának megszerzésére irányuló képzési igényt - az előző fokozat 

megszerzését követő egy év eltelte előtt - az állományilletékes parancsnok a KR Lovas Alosztályának jelzi. 

262. Amennyiben a lovas rendőr a vizsgaszabályzatban előírt követelményrendszert nem teljesíti, úgy 

alkalmatlannak kell minősíteni. 

263. A lovas rendőr képzésének formái: 

a) 5 hónapos lovas alapképzés, amely a Lovas járőr I. képzettséget biztosítja. Az alapképzés meghosszabbítható, 

illetve lerövidíthető a KR Lovas Alosztály vezetőjének egyedi elbírálása alapján; 



b) 5 hónapos képzést követően 2 hónapos kiegészítő képzés, amely a Lovas járőr II. képzettséget biztosítja. A 

kiegészítő képzés meghosszabbítható, illetve lerövidíthető a KR Lovas Alosztály vezetőjének egyedi elbírálása 

alapján; 

c) az előzőeket követő 1 hónapos speciális képzés, amely a Lovas járőr III. képzettséget biztosítja. A speciális 

képzés meghosszabbítható, illetve lerövidíthető a KR Lovas Alosztály vezetőjének egyedi elbírálása alapján. 

Hosszabbítás esetén a vezénylő szervvel, a lovas járőrrel, illetve a jelölt közvetlen szolgálati elöljárójával a 

hosszabbítás idejéről egyeztetni kell. 

264. A lovas járőr képzések összevontan is teljesíthetők. 

265. Az 1 hónapos speciális képzésen való részvételt az állományilletékes parancsnok a KR parancsnokánál 

kezdeményezi. 

266. A lovas járőr képzéseken túlmenően a lovas járőrök és szolgálati lovaik részére évente két alkalommal - a 

díszelgésekre történő felkészülések során - kerül végrehajtásra a tömegkezelési feladatokra történő felkészítés és 

együttgyakorlás a megyei csapatszolgálati századok, valamint a KR bevetési főosztályai állományával, továbbá a 

kutyás alegységekkel. 

267. A tanfolyamok során a gyakorló szolgálat a KR Lovas Alosztály vezetőjének engedélyével és irányításával 

saját szolgálati helyen is szervezhető. 

268. A lovas rendőr a képzettségi szinteknek megfelelően vizsgát tesz, melyről a KR bizonyítványt ad ki. 

269. A kiképzettségnek megfelelően a szolgálati hátasló lehet 

a) utánpótlás ló: a kiképzés alatt álló, szolgálati minősítéssel nem rendelkező ló; 

b) járőr I. minősítésű ló: az a ló, amely alkalmas külterületi szolgálat végrehajtására, csekély forgalomban való 

közlekedésre; 

c) járőr II. minősítésű ló: az a ló, amely alkalmas a nagyvárosi forgalomban való részvételre, 

rendezvénybiztosítási feladatok végrehajtására; 

d) csapatszolgálati ló: az az egyedi elbírálás alapján kiválasztott ló, amely a járőr ló II. képzettségi fokozatot 

elérte, és képzett a tömegkezelési (tömegoszlatási) feladatok végrehajtására. 

268. A szolgálati hátaslovakat az előző pontban foglalt kategóriáknak megfelelően a KR Lovas Alosztály minősíti. 

269. A szolgálati hátaslovak minősítő teljesítménybírálatát évente egyszer - minősítő szemle, illetve szolgálati 

lovasverseny keretében - bizottság előtt végre kell hajtani. 

270. A minősítő szemle, illetve szolgálati lovasverseny megszervezéséért és végrehajtásáért a KR a felelős. 

271. A lovas járőrök képzését a KR Lovas Alosztály vezetője által kijelölt, illetve javasolt, középosztály edzői 

végzettséggel, rendőr-szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező személy végezheti. 

272. A lovas járőrök oktatására a KR Lovas Alosztály vezetője által javasolt, középosztály edzői végzettséggel, 

továbbá rendőr-szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező külsős személlyel is köthető megbízási 

szerződés. 

VIII. fejezet 

A lovas szolgálat szervezése 

273. Lovas szolgálat ott szervezhető, ahol a lovak folyamatos felügyeletének, elhelyezésének, tartásának, 

élelmezésének, egészségügyi ellátásának infrastrukturális feltételei adottak, melynek biztosításáért a szervek vezetői 

a felelősek. 

274. Lovas rendőri (közterületi), valamint határrendészeti lovas járőri szolgálatra csak az a személyi állományra 

vonatkozó állományparancsban kinevezett lovas járőr és körzeti megbízott vezényelhető, aki a feladat jellegének 

megfelelő minősítő lovas képzettséggel rendelkezik, és akinek a beosztásához képzett szolgálati lovat 

rendszeresítettek. 

275. A szolgálati lóval nem vagy csak részben rendelkező területi szerv más területi szervtől kérheti egy adott 

szakfeladat végrehajtását. A végrehajtásra felkért területi szerv vezetője engedélyezi a szakfeladat végrehajtását, de 

azt túlterheltségre hivatkozva meg is tagadhatja. Az eljárás igénybevételével járó többletköltségek a felkérő területi 

szerv költségvetését terhelik. 

276. Nem a Rendőrség tulajdonát képező - de a KR Lovas Alosztály által minősített - lóval körzeti megbízotti és 

határrendészeti szolgálat ellátható térítés ellenében. 

277. Szolgálati ló bérlésére, illetve tartós használatba vételére szerződés alapján kerülhet sor. 



278. A bérlésre, illetve a tartós használatbavételre irányuló kötelezettségvállaláshoz az érintett szerv gazdasági 

ellátását végző szervezeti egység vezetőjének ellenjegyzése szükséges. 

279. A bérleti díj a szolgálati lovat alkalmazó területi szerv költségvetését terheli. 

280. A különböző képzettségi szinteket megkívánó szolgálati feladatok (külterületi szolgálat, városi járőrszolgálat, 

rendezvénybiztosítás, csapaterős tevékenység) végrehajtására csak olyan szolgálati ló állítható be, amelyik 

rendelkezik a KR Lovas Alosztály megfelelő minősítésével. 

281. A lovas rendőr - utasításra vagy engedéllyel - más szolgálati lovát is lovagolhatja. Ilyenkor az igénybevétellel 

és a gondozással kapcsolatos felelősség őt terheli. 

282. Szolgálati feladatra a szolgálati ló csak biztonságos, az igénybevétel jellegének megfelelő felszereléssel 

vehető igénybe. 

283. A szolgálati lovak szállítása az arra vonatkozó állategészségügyi és általános előírások alapján az erre a célra 

forgalomba helyezett lószállító utánfutóval vagy lószállító kamionnal engedélyezett. A lovak szállításánál is 

figyelembe kell venni a 2005/1/EK rendeletet. 

284. Tilos a szolgálati lovat a ló testi épségét veszélyeztető módon vagy nem megfelelő körülmények között 

szállítani. 

285. Szolgálati lóval rendelkező lovas rendőr a lovas szolgálat hatékonyságának fenntartása érdekében, illetve a 

lovakkal való mindennapos foglalkozás miatt - a területi szerv vezetőjének egyedi esetre vonatkozó külön engedélye 

alapján történő esetet kivéve - nem osztható be a Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati 

Szabályzatáról szóló ORFK utasításban foglalt szolgálatokba, valamint a váltásos szolgálati időrendszerben történő 

egyéb szolgálatellátásra. 

286. A lovas szolgálat szervezésénél a vezényléses szolgálati időrendszert kell alkalmazni. 

287. A lovas rendőrök részére - a ló etetésére, ápolására, a ló felszerelések karbantartására, tisztítására, az 

elhelyezési körlet rendben tartására - a szolgálati idő terhére szolgálati naponként 2 órát biztosítani kell. 

288. Szolgálati igénybevétel hiányában a lovakat a hét 5 napján napi 1-1 órában le kell mozgatni. 

289. A szolgálati lovak szinten tartó képzésére a szolgálati idő terhére heti 6 órát kell biztosítani. 

290. A lovas rendőr köteles: 

a) a beosztásához előírt lovas képzésen, továbbképzésen, szemlén, minősítésen szolgálati lovával együtt részt 

venni; 

b) a szolgálati lovak szolgálatellátására, igénybevételére és alkalmazására vonatkozó előírásokat betartani; 

c) a rábízott szolgálati ló ápolásáról, gondozásáról, szolgálatteljesítésre alkalmas állapotáról és - ahol ez szükséges 

- élelmezéséről, egészségügyi ellátásáról, patájának ápoltatásáról gondoskodni; 

d) megbízás alapján más távollévő lovas szolgálati lovának ápolásáról, esetleges ellátásáról, napi lemozgatásáról 

gondoskodni; 

e) a szolgálati ló szolgálati alkalmazhatóságában bekövetkezett változásokat jelenteni; 

f) a szolgálati ló szinten tartó képzését az előírásoknak megfelelően végezni; 

g) a részére kiadott lófelszerelési eszközök szabályszerű tárolásáról, meglétéről, használhatóságáról gondoskodni, 

szükség szerinti cseréjüket kezdeményezni; 

h) a szolgálati ló sérülését, megbetegedését haladéktalanul jelenteni; 

i) az esedékes patkolást megfelelő időben kezdeményezni. 

291. A lovas közvetlen szolgálati elöljárója köteles: 

a) a lovas szolgálatot az e fejezetben foglaltak figyelembevételével tervezni és szervezni; 

b) a lovak ápoltságát, kondícióját, elhelyezési körülményeit, élelmezését rendszeresen ellenőrizni; 

c) a lovak megbetegedése, sérülése esetén a gyógykezelésre, az esedékes patkoltatásra intézkedni; 

d) a távollévő lovasok szolgálati lovainak ápolására, ellátásukra, lemozgatásukra intézkedni; 

e) a lovasok és lovak képzésére, továbbképzésére intézkedni; 

f) a szinten tartó képzésre, illetve teljesítménybírálatra a szükséges időt biztosítani; 

g) az állategészségügyi előírások betartását, a védőoltások tervezését, a lóútlevelek folyamatos naprakész 

vezetését ellenőrizni; 

292. A szolgálati lovak a feladat jellegének megfelelően igénybe vehetők: 

a) járőrszolgálatra; 

b) rendezvénybiztosító szolgálatra; 

c) tömegkezelési feladatok végrehajtására; 

d) egyéb csapaterővel megoldandó feladatok végrehajtására; 

e) egyéb nem rendőri jellegű feladatokra (pl. lovas bemutatók tartására); 

f) sportolásra, versenyzésre; 

g) díszelgésre. 



A járőrszolgálat 

293. Lovas járőrszolgálat tervezhető: 

a) a gépjárművekkel nehezen megközelíthető üdülő-, és mezőgazdasági területek erdős területek; 

b) a zöldhatárok; 

c) a városok zöldövezetei, parkjai, a városokhoz tartozó kultúrterületek (pl. Margitsziget); 

d) városok sétáló utcái, gépjárműforgalomtól elzárt területeinek 

ellenőrzésére. 

294. Lovas járőri, körzeti megbízotti és határrendészeti szolgálat ellátásakor a szolgálati lóval szolgálatba 

minimum 2 fő lovas küldhető. 

295. Biztosítási szolgálatban történő járőrözésnél járőrcsoportok is kialakíthatók. Menetben vagy menetoszlopban 

a lovasok jellemzően kettesével, egymás mögött haladnak. 

296. A járőr haladási sebessége - óránként 10-15 perces állóellenőrzés beiktatásával - kb. 5 km/óra. Ennek 

megfelelően - figyelembe véve a lovak optimális terhelhetőségét - a járőrútvonalat, járőrkörzetet 6 órás időtartamra 

kell tervezni a szolgálatba indulástól a visszaérkezésig. A szolgálati időből fennmaradó 1-1 órát a szolgálatba indulás 

előtt, illetve után a lóápolásra kell fordítani. 

297. Megfelelő ruházat és ló felszerelés esetén járőrszolgálat minden évszakban tervezhető, elsősorban 

világosodástól sötétedésig. 

298. A járőrszolgálat során a rendőri intézkedés rendjére az általános szabályok az irányadók. Az intézkedés alatt 

a rendőr nem köteles a lováról leszállni, ha az intézkedés a lóról történő leszállást nem igényli. 

299. Járőrszolgálatban, díszelgéseken, valamint lovas bemutatókon a kard az egyenruha részeként, mint ékítmény 

használható. 

Biztosító szolgálat 

300. A nagyobb tömegeket vonzó sport- és kulturális rendezvények közforgalom számára megnyitott nyílt 

területein, a megközelítési és elvonulási útvonalakon lovas rendőrök a közrend fenntartásában, illetve a megbomlott 

közrend helyreállításában vesznek részt. 

301. A rendezvények biztosításába tervezett lovas rendőröket úgy kell felállítani, hogy azok a rendezvény 

résztvevőitől távol, de ugyanakkor demonstratív módon kerüljenek letelepítésre, ezzel elkerülhető, hogy a résztvevők 

a lovas alegység statikus helyzetében a lovasokhoz közel kerüljenek, továbbá a tömeg és a szolgálati állatok közötti 

szabad területet felhasználva - az esetleges beavatkozáshoz - a lovas alegység kellő lendületet vehessen. 

302. Rendezvény területek külső biztosítására - a biztosító csoportosítás megerősítésére, járőrözésre - a lovasok 

hatékonyan tervezhetők. A rendezvények megkezdése előtti időszakban a lovas rendőrök igénybe vehetők a terület 

járőrözéssel történő ellenőrzésére, vagy a nem ellenséges magatartású tömeg kísérésére, gyalogos és kutyás 

alegységgel megerősítve. 

303. A rendezvény befejeztével a lovas rendőrök a közönség elvonulási útvonalainak ellenőrzésére vehetők 

igénybe, ahol az esetleges rendzavarás mértékének megfelelően önállóan, a biztosítási tervnek megfelelően vagy 

összevontan, a csapaterő részeként kerülhetnek alkalmazásra. 

304. A lovas alegység kizárólag csapatrendőri egység, alegység részeként alkalmazhatók a gyülekezési jogról 

szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá eső rendezvények biztosítása során, illetve a Gytv.-t 

sértő rendezvények feloszlatása esetén. 

305. A Gytv. hatálya alá eső rendezvények esetében a rendőri alapbiztosítás során a lovas rendőröknek megfelelő 

távolságban, a legkevésbé feltűnő helyen kell tartalékot képezniük. 

306. Rendezvénybiztosítási szolgálat során vagy egyéb rendkívüli helyzetben a járőrszolgálatnál említett 6 óra 

szolgálati idő - melyben a helyszínre történő kiérkezés és a laktanyába történő visszaérkezés benne foglaltatik - 

indokolt esetben akár 6 órával is meghosszabbítható, de a lóállomány itatásáról, etetésétről és pihentetéséről a 6. óra 

elteltével gondoskodni kell. A pihentetés a 6. óra után legalább 1 óra, járőrszolgálatban pedig 2 óránként 20 perc 

időtartam. 

307. Előzetes tervezésnél - amennyiben erre szükség és/vagy lehetőség van - a lovak váltásáról történő 

intézkedéssel biztosítható a lovasok folyamatos igénybevétele. 

308. 32 şC feletti hőmérsékleten a szolgálati lovak alkalmazása körültekintő figyelmet igényel. 

309. A feladat végrehajtására csak egészséges, jó kondícióban lévő, ápolt lovat lehet alkalmazni. 

Tömegoszlatás 



310. Tömegkezelési feladatokra a lovas alegység - kizárólag a csapaterő - az oszlató csoport tagjaként 

folyosónyitásra alkalmazható. Az oszlató csoport alakzata mozgósorfal vagy oszlatóék lehet. 

311. A lovas alegységet - a tömegnek a már felszabadított területre történő esetleges visszaszivárgása miatt - a 

gyalogos és kutyás alegységnek, majd a biztosító és kiemelő csoportoknak gyorsan és lendületesen kell követnie. 

312. A lovasok alkalmazását megelőzően létrehozott - és a tömegoszlatást addig végző oszlató alakzat - 

mozgósorfal, sorfaloszlop, oszlatóék nem akadályozhatja a lovak előrehaladását, ugyanakkor a lovas alegység által 

megnyert területre elegendő létszámú és gyorsaságú - jellemzően az oszlató csoportból kijelölt - gyalogos rendőr 

benyomulását kell biztosítani még a lovasok visszavonulását megelőzve, hogy biztosíthassák a terepszakaszt, 

valamint a lovas rendőrök visszavonulását, a kötelék rendezését. 

313. Tömegoszlatást a lovas alegység lendületből, ügetés vagy vágta jármódban teljesíthet. 

314. A tömegoszlatásra tervezett lovas alegységbe legkevesebb 8 fő - Lovas járőr III. végzettségű - lovas rendőr 

tervezhető, 8 db „Csapatszolgálati ló” minősítésű lóval. 

315. Ha a lovas alegység gyalogos oszlató csoportokkal, valamint technikával kombinálva kerül alkalmazásra, 

akkor a lendületvételhez külön megindulási terepszakaszt kell számukra kijelölni. 

316. A lovas oszlató csoport rendszeresített védőfelszerelésben és a rendszeresített kényszerítőeszközzel 

alkalmazható felfegyverkezett, ellenszegülő, agresszív, de lőfegyverrel nem rendelkező tömeggel szemben. 

317. Tömegkezelési feladatokra - a speciális lovas rendőrbot rendszeresítését követően - a kardlap nem 

használható. 

318. A tömegkezelési feladatok ellátására kijelölt lovas alegység parancsnoka a feladat megkezdése előtt köteles 

ellenőrizni a személyi állomány felszerelését és azonosító jelzéseit, valamint a szolgálati lovak felszereléseit. 

319. Nem alkalmazható a lovas alegység abban az esetben, ha az alkalmazás tervezett helyszínét éles, szúró vagy 

olyan anyaggal szórták fel, amely a szolgálati lovak testi épségében (patájában, lábában) érzékelhetően kárt tehet, 

vagy a tervezett alkalmazás területén - a lovak által leküzdhetetlen - úttorlaszok, egyéb tereptárgyak találhatók. 

320. Abban az esetben, ha a lovasokat kísérő gyalogos erő nem biztosított, vagy a lovasok bevetését megelőzően 

könnygázzal történő tömegoszlatás zajlott - és a terület ezáltal erősen szennyeződött -, illetve a lovasoknak másfajta 

vegyi anyaggal szennyezett területre kellene benyomulniuk, alkalmazásuk nem engedélyezett. 

Egyéb csapaterővel megoldandó feladatok végrehajtása 

321. A lovas rendőrök bevonhatók egyéb csapatszolgálati feladatok végrehajtásába, különösen kutatásra - a lovon 

ülő embernek a „magasabb pozícióból történő” tér, illetve terület belátása nagyobb -, ha a domborzati és időjárási 

viszonyok ezt lehetővé teszik. 

322. A fenti feladatok végrehajtására nem alkalmazhatók sötétedés után, továbbá nem vonhatók be fegyveres 

bűnözők elleni akciókba. 

323. Csapaterővel megoldandó szolgálati tevékenység során különös gondot kell fordítani a lovak élelmezésére, 

itatására és pihentetésére. 

Egyéb, nem rendőri jellegű feladatok végrehajtása 

324. Egyes állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi események kapcsán, vagy magánszervezésű 

rendezvényeken, sporteseményeken - a rendezvény társadalmi súlyának függvényében - sor kerülhet lovas rendőrök 

felvonulására, bemutatók tartására. A rendezvényen való részvételt a felkért szerv vezetője engedélyezi. 

325. A 324. pontban foglaltak alól kivételt képez a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének 

díszelgése, továbbá a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységét reprezentáló díszegyenruha használata. 

326. Az egyéb, nem rendőri jellegű feladatokban való részvétel történhet térítésmentesen vagy anyagi 

ellenszolgáltatás fejében. Térítésmentesen csak olyan rendezvényen lehet részt venni, ahol a szervező nem részesül 

anyagi juttatásban. 

Sport, versenyzés 

327. Lovas sportversenyeken az arra felkészült lovas rendőr a szerv vezetőjének engedélyével indítható. A hazai 

lovasversenyeken a szolgálati lovak igénybevételét a szerv vezetője engedélyezi. 

328. Külföldi versenyeken a lovas rendőr részvételét vagy a szolgálati ló igénybevételét, illetve az ilyen és hazai 

nemzetközi versenyeken a rendőri jelleg feltüntetését az ORFK Közrendvédelmi Főosztály vezetőjének javaslatára 



az országos rendőrfőkapitány engedélyezi. Az erre vonatkozó kérelmeket az ORFK Közrendvédelmi Főosztály 

vezetőjének kell felterjeszteni. 

Díszelgés 

329. A Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegysége működési rendjéről szóló 24/2005. (BK 14.) BM 

utasítással szabályozott Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegysége díszelgéseire - a Díszegység 

parancsnokának javaslatára - az ORFK rendészeti főigazgatója a hivatásos állomány tagját vezényli, és egyben 

intézkedik a díszelgésre történő berendelésről. 

IX. fejezet 

A Rendőrség szolgálati állat és vonatanyag ellátásának rendje 

330. A szolgálati állatokkal való ellátás alapját és mértékét a szolgálati állatok állománytáblázata, valamint a 

szakszolgálatok igénye határozza meg. 

331. A szolgálati állatokkal és vonatanyagokkal történő ellátás rendje kiterjed a Rendőrség egységeinek szolgálati 

állatokat alkalmazó szakszolgálataira. 

332. A szakágazat szakmai irányító szerve az ORFK Közrendvédelmi Főosztály, mely ellenőrzi a szolgálati 

állatok alkalmazási, igénybevételi, takarmányozási, gondozási körülményeit. 

333. A szakágazat gazdasági irányító szervei az érintett szervek gazdasági ellátását végző szervezeti egységei. 

334. A szakágazat gazdálkodási illetékességébe tartoznak: 

a) a szolgálati állatok 

aa) kutyák (Oktatási Igazgatóság által történő központi beszerzésű és tenyésztésű, valamint a területi szervek által 

vásárolt saját beszerzésű) 

ab) lovak (szakmai bizottság útján, a területi szervek által vásárolt); 

b) a szolgálati állatok szállítására alkalmas EU és az idevonatkozó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 

állatszállító járművek és tartozékaik (területi szervek által vásárolt, saját beszerzésű); 

c) lófelszerelések körében a szolgálatellátás és a biztonságos alkalmazás feltételeinek megfelelő erős, stabil és 

esztétikus kivitelezésű (területi szervek által vásárolt, saját beszerzésű) 

ca) szolgálati nyereg kompletten szerelve nyeregalátéttel, 

cb) kantárak, (csikó és nagykantár kompletten szerelve), 

cc) hárompontos szügyhám, 

cd) ínvédő párban, 

ce) bokavédő párban, 

cf) pataharang párban, 

cg) az időjárásnak megfelelő lótakaró (téli-nyári), 

ch) kötőfék, 

ci) vezetőszár, 

cj) lánc, fagolyók a megkötéshez, 

ck) szájkosár, 

cl) szénaháló, 

cm) transzport kamásli (bandázs) és farok védő a szállításhoz, 

cn) cserealkatrészek és tartozékok, 

co) kiképzés technikai eszközök, 

cp) kiegészítő cikkek és ápoló eszközök, 

cq) szolgálati lovak védőfelszerelése. (Rendezvénybiztosítási és tömegkezelési feladatok ellátása esetén); 

d) kutyafelszerelések körében a szolgálatellátás és a biztonságos alkalmazás feltételeinek megfelelő erős, stabil és 

esztétikus kivitelezésű 

da) nyakörv, 

db) póráz, 

dc) szájkosár, 

dd) kiképző eszközök és anyagok, 

de) szolgálati kutyák védőfelszerelése (rendezvénybiztosítási és tömegkezelési feladatok ellátása esetén), 



df) a kutyák kiképzése és alkalmazása során használt speciális eszközök, 

dg) ápoló eszközök, 

dh) etető-itató tálak; 

e) gyógyszerek, rovarmentesítő szerek, állategészségügyi anyagok és eszközök; 

f) patkoló-, javító- és karbantartó anyagok; 

g) egyedi döntés alapján minősített eszközök és anyagok. 

335. A Rendőrség szervei részére a szolgálati kutyák beszerzése történhet ORFK központi ellátásból - az éves 

igénylési terv, illetve rendkívüli igénylés alapján -, vásárlásból és tenyésztésből, valamint saját beszerzés útján. A 

központi beszerzés költségfedezetét az Oktatási Igazgatóságnál kell tervezni. 

336. A szolgálati lovakat az azokat alkalmazó területi szerv költségvetésébe kell tervezni. 

337. A szolgálati állat adományként történő elfogadása során a Rendőrség Gazdálkodási Szabályzatának 

vonatkozó része alapján kell eljárni. 

338. A szolgálati állat adományként történő elfogadását követően annak alkalmazhatóságáról előzetesen szakmai 

bizottság dönt, amelyről feljegyzést kell készíteni. 

339. A szolgálati állatok tartós használatba vétele, bérlése indokolt esetben, a szakmai bizottság előzetes 

véleménye alapján történhet, érvényes minősítést szerzett, a kutyavezető, illetve lovas járőr tulajdonát képező 

szolgálati állatra vonatkozóan. 

340. A tartós használatba vett, illetve bérelt szolgálati állat után térítést fizetni csak a minősítés megszerzését 

követően lehet. 

341. A bérelt kutya képzéséhez kapcsolódóan a képzés költségeit és annak finanszírozását az Oktatási Igazgatóság 

ügyrendje, szolgálati ló esetében a KR szabályozza. 

342. Szolgálati állat bérlése, illetve tartós használatba vétele csak szerződés alapján történhet. 

343. A szolgálati kutya utánpótlás célú tenyésztése az Oktatási Igazgatóság feladata, a tenyésztéssel kapcsolatos 

adminisztrációs és egyéb szabályokat az Oktatási Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. 

X. fejezet 

A szolgálati állatok beszerzése, kiutalása 

344. A szolgálati lovakat és a központi beszerzésű szolgálati kutyákat beszerzéskor egy legalább 5 főből álló 

szakmai bizottság bírálja el. 

345. A szakmai bizottság elnökét és tagjait szolgálati kutyák esetében az Oktatási Igazgatóság igazgatója jelöli ki, 

szolgálati lovak esetében a bizottság elnöke KR Lovas Alosztályának vezetője, tagjait az elnök jelöli ki. 

346. A szakmai bizottságban állandó tagként részt kell vennie a vásárlásban érintett szerv gazdasági ellátását 

végző szervezeti egységétől 1 főnek, továbbá a kiutalásban érintett területi szervtől 1 főnek. 

346/A. A területi szerveknél történő kutyavásárlás esetén a szakmai bizottság elnökének kiképző kutyavezetői 

végzettséggel, tagjainak kutyavezetői képzettséggel és legalább 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. 

346/B. A vásárlások során végrehajtott őrző-védő gyakorlatoknál a közreműködő segédnek kutyavezetői 

képzettséggel és segédi gyakorlattal (civil B kategóriás őrző-védő segédi vizsgával) vagy az Oktatási Igazgatóságon 

teljesített őrző-védő segéd tanfolyami végzettséggel kell rendelkeznie. 

347. A szolgálati kutya vásárlásának fedezetét - kivéve a területi szervek saját beszerzésű kutyáit - az Oktatási 

Igazgatóság, szolgálati ló vásárlásának fedezetét a vásárlásban érintett területi szerv költségvetésében kell tervezni. 

348. A jóváhagyott éves költségfedezet birtokában - a szolgálati állatok beszerzésére - a közbeszerzésekről szóló 

2003. évi CXXIX. törvény előírásainak betartása mellett, adásvételi szerződést kell kötni: 

a) tenyésztő, illetve szállító szervezetekkel; 

b) egyéni vállalkozóval; 

c) magánszeméllyel. 

349. A Rendőrség szervei részére a szolgálati kutyák biztosítása ORFK központi ellátás (az éves igénylési terv, 

illetve rendkívüli igénylés) és a területi szervek beszerzése alapján történik. 

349/A. A Rendőrségen kívül más rendvédelmi vagy fegyveres szervek, valamint a külföldi szervezetek részére 

beszerzendő szolgálatra alkalmas kutyák vásárlását külön szerződés alapján - a megrendelő akaratának megfelelően - 

az Oktatási Igazgatóság KK végzi. 

349/B. Életkor, valamint felkészültség függvényében az alábbi kategóriákban, a következő szakmai 

követelményeknek megfelelő kutyák vásárolhatók: 



a) „A” kategória 

aa) tanfolyami képzésre előképzett, legalább 12 - kizárólag őrző-védő cél esetén 14 - hónapos korú kutya; 

ab) a szaknak megfelelő előképzettséggel rendelkezik; 

ac) általános alkalmasság elbírálásánál a „B” kategória feltételeinek megfelel; 

ad) speciális alkalmasság elbírálásánál a kereső- és az őrző-védő készség vizsgálatának „B” kategória szerinti 

feltételeit teljesíti; 

b) „B” kategória 

ba) szaktanfolyami képzésre előkészített, legalább 12 - kizárólag őrző-védő cél esetén 14 - hónapos korú kutya; 

bb) általános alkalmasság elbírálásánál kizáró ok nem áll fenn; 

bc) speciális alkalmasság (a képzési szaknak megfelelő kereső- és őrző-védő tulajdonságok vizsgálatakor minden 

gyakorlatot legalább jó szinten teljesíti, kivéve a kizárólag kereső vagy őrző-védő célú kutyákat); 

c) „C” kategória 

ca) szolgálati célra alkalmas készségekkel, képességekkel rendelkező, további felkészítést igénylő, legalább 10 

hónapos korú kutya; 

cb) általános alkalmasság elbírálásakor kizáró ok nem áll fenn; 

cc) speciális alkalmasság (a leendő képzési szaknak megfelelő kereső- és őrző-védő tulajdonságok vizsgálatakor 

minden gyakorlatot legalább jó szinten teljesít, kivéve a kizárólag kereső vagy őrző-védő célú kutyákat); 

d) „D” kategória 

da) szolgálati utánpótlás célra alkalmas, legalább 7 hónapos korú növendék kutya; 

db) általános alkalmasság elbírálásakor kizáró ok nem áll fenn; 

dc) speciális alkalmasság (a kereső vagy az őrző-védő készség vizsgálatakor legalább az egyik jó, a másik 

megfelelő szintű teljesítése); 

e) „E” kategória 

ea) utánpótlás célú, legalább 3 hónapos korú kölyökkutya; 

eb) általános alkalmasság elbírálásakor kizáró ok nem áll fenn; 

ec) speciális alkalmasság [a szakmai bizottság értékelése szerint kereső és őrző-védő készségei (megfelelő 

fejlesztés mellett) alkalmassá tehetik szolgálati feladatok ellátására]. 

349/C. Az átvételi alkalmassági vizsgálat során elvégzendő gyakorlatok kategóriánkénti részletes leírását, 

valamint az értékelésnél alkalmazandó bírálati lapot, állategészségügyi alkalmassági vizsgálati lapot, továbbá a 

kalkulációs táblázatot a 11. számú melléklet tartalmazza. 

349/D. Az átvételi alkalmassági vizsgálat során kizáró okot jelentő viselkedések részletes leírását a 12. számú 

melléklet tartalmazza. 

349/E. A különböző kategóriák alapján állományba vett kutyák az alábbi célra adhatók át leendő 

kutyavezetőiknek: 

a) „A” kategória esetén kutyakiképző tanfolyami képzéshez, már korábban az adott szaknak megfelelő 

végzettséget szerzett kutyavezetőnek, illetve szükség esetén szaktanfolyami képzéshez, az adott szaknak megfelelő 

végzettséggel még nem rendelkező, előzetes felkészítésen részt vett kutyavezető-jelölteknek (a kutyakiképző 

tanfolyamokon való részvétel feltétele az „A” kategóriás kutya megléte); 

b) „B” kategória esetén szaktanfolyami képzéshez, az adott szaknak megfelelő végzettséggel még nem rendelkező, 

előzetes felkészítésen részt vett kutyavezető- jelölteknek; 

c) „C” kategória esetén szaktanfolyami képzéshez második kutyának, szaktanfolyami képzés előtt - előképzett 

kutyavezetőnek - felkészítésre, vagy tanfolyami képzés előtt képzett kutyavezetőnek előképzésre; 

d) „D” kategória esetén kizárólag képzett kutyavezetőnek, utánpótlási célra, tanfolyami képzésre felkészítéshez; 

e) „E” kategória esetén kizárólag képzett kutyavezetőnek, utánpótlási célra, tanfolyami képzésre felkészítéshez. 

349/F. A Rendőrség részére bérletre felajánlott, a kutyavezető tulajdonában lévő kutyák előzetes alkalmasságának 

elbírálását az „A” kategória vásárlási feltételei szerint végzi a szakmai bizottság. 

349/G. A tartós használatba adni kívánt vagy adományként elfogadható, illetve külön szerződés vagy 

megállapodás alapján állományba vehető, arra alkalmas kutyák elbírálásának módjáról és feltételeiről az Oktatási 

Igazgatóság igazgató-helyettese saját hatáskörében, a célszerűség és a gazdaságosság figyelembe vételével dönt. 

350. A szolgálati lovak - és a nem központi beszerzésű szolgálati kutyák - vásárlását, az azt igénylő területi szerv, 

a szakmai bizottság pozitív elbírálása után, saját beszerzés alapján végzi. 

351. A vásárlás útján beszerzendő szolgálati lónak - lehetőség szerint ivartalanított - hím egyednek kell lennie, 

tekintettel arra, hogy a kanca ivarú lovak a - véletlenszerű vemhesülések, vagy tudatos fedeztetések következtében - 

hosszú időre kieshetnek a szolgálat ellátás feladata alól [a kanca ivarú lovak érvényes minősítésének megszerzése, 

illetve annak fenntartása, továbbá - ha ivari ciklusuk aktív (sárlik) - az összevonások idején történő alkalmazhatósága 

nehézségekbe ütközik]. 



352. A központi beszerzésű szolgálati kutyák a jóváhagyott éves utánpótlási, illetve fejlesztési terv alapján 

utalhatók ki, az érintett szolgálati hely vezetőjének igénylése és a gazdasági vezető ellenjegyzése alapján. 

353. Az utánpótlási célú kiutalás előzetes feltétele az állomány feltöltetlensége, a szakszerű elhelyezés megléte, 

valamint az alkalmazásból kivonás, vagy más okból (elhullás stb.) történő fogyatékolás. 

354. Az előreláthatóan utánpótlásra szoruló szolgálati kutyák számát és képzési irányát a területi szerv vezetőjének 

a tárgyévre vonatkozó igénylésében fel kell tüntetnie. 

355. A szolgálati kutyák kiutalásukat követően az alkalmazó szerv alkalmazásában, az Oktatási Igazgatóság 

kezelésében maradnak, kivéve a területi szervek által vásárolt, és a kutyavezetőtől bérelt állatokat. 

356. A szolgálati kutyák szakmai nyilvántartását az Oktatási Igazgatóság, a szolgálati lovak szakmai 

nyilvántartását az ORFK Közrendvédelmi Főosztály, a szolgálati állatok érték szerinti nyilvántartását az a szervezeti 

egység vezeti, amelyik az adott szolgálati állatot saját költségvetése terhére beszerezte, illetve amelyiknek a 

leltárkészletébe tartozik. 

357. A szolgálati állatokat a kutyavezetőknek, lovasoknak, a szolgálati célra igénybe vevő személyeknek, a 

gondozással megbízottnak jegyzőkönyv alapján (1. számú melléklet) kell kiadni, a közvetlen szolgálati elöljáró 

jelenlétében. Szolgálati állat csak szakképzett kutyavezetőnek, lovasnak adható ki. 

358. Kiadáskor, átvételkor a szolgálati állatok átvevőinek meg kell győződniük a szolgálati állat képzettségéről, 

alkalmazhatóságáról, egészségi állapotáról, kondíciójáról. 

359. Az esetleges észrevételeket, kifogásokat, az átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

360. Szolgálati kutyák esetében, ha az átadás-átvétel nem az Oktatási Igazgatóságon történik, a jegyzőkönyv egy 

példányát az Oktatási Igazgatóság részére meg kell küldeni. 

361. A szolgálati állatok elszállításáról az átvevő szolgálati helyének kell gondoskodnia. 

362. A szolgálati állatokért a kutyavezetők, a lovasok, a gondozással megbízottak, illetőleg a közvetlen szolgálati 

elöljáró anyagi és fegyelmi felelősséggel tartoznak. A felelősség megállapítása és mértéke a kártérítési eljárás során 

az állományilletékes parancsnok hatásköre. 

363. Szolgálati állatok bármilyen célú átadás-átvételekor (pl.: gondozásra, szállításra történő átadás stb.) a 

szolgálati állatok értékét az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

364. A szolgálati állatot az azt jegyzőkönyvileg átvett személy tartós távolléte (betegsége, szabadsága, vezénylése 

stb.) esetén a közvetlen szolgálati elöljáró által kijelölt kutyavezetőnek vagy lovas járőrnek kell jegyzőkönyvileg 

átadni, akiket az átadás időtartamára az átadóval azonos felelősség terhel. 

365. Az átadást a szolgálati állatot jegyzőkönyvileg átvett személy kezdeményezi, akinek az akadályoztatása 

esetén a közvetlen szolgálati elöljárója felelős az átadás megtörténtéért. 

366. A kutyavezető által éves szabadsága alatt magánál tartott szolgálati kutyát nem kell átadni. 

367. A tartósan betegállományban lévő kutyavezetőnél, lovas járőrnél szolgálati állat (kivéve a használatba vett, 

bérelt állatokat) csak indokolt esetben, a közvetlen szolgálati elöljáró engedélyével helyezhető el. A szolgálati állat 

mielőbbi - a Szabályzat 383. pontjának a) és b) alpontjai által meghatározott helyen történő - elhelyezésére 

intézkedni kell. 

XI. fejezet 

A kárérték és felelősség megállapításának speciális szabályai 

368. Az állományilletékes parancsnoknak saját hatáskörében kártérítési eljárást kell lefolytatnia minden olyan 

vétkes károkozás esetén, amelynek következtében a szolgálati állat értékcsökkenést szenvedett vagy az alább 

felsorolt okok miatt fogyatékba került: 

a) szolgálati lovaknál 

aa) baleset; 

ab) lelövés; 

ac) egyéb súlyos sérülés; 

ad) mérgezés vagy annak gyanúja; 

ae) bénulásos izomfesték vizelés; 

af) tetanusz; 

ag) szakszerűtlen kezelés (mozgatás, lovaglás stb.), 

ah) megszegelés vagy annak gyanúja; 

ai) elfutamodás, eltűnés; 



aj) kólika; 

b) szolgálati kutyáknál 

ba) baleset; 

bb) lelövés; 

bc) egyéb súlyos sérülés; 

bd) szállítás közben bekövetkezett hőguta (hőtorlódás); 

be) mérgezés vagy annak gyanúja; 

bf) eltűnés, elszökés; 

bg) szakszerűtlen tartás, alkalmazás (kezelés, kiképzés stb.). 

369. A kártérítési eljárást: 

a) a Rendőrség hivatásos állományú tagjai tekintetében a Hszt. 150-161. §-ai, illetve a belügyminiszter irányítása 

alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III.19.) BM 

rendelet rendelkezései; 

b) a Rendőrség közalkalmazotti állományába tartozók tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 81-83. §-ai; 

c) a Rendőrség köztisztviselői állományába tartozók tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény 57-58. §-ai; 

d) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 166. §-a 

alapján kell lefolytatni. 

370. A káreset kivizsgálásának alapvető okmányát az élő állatról kiállított állatorvosi bizonyítvány, az elhullott 

állatról felvett boncolási jegyzőkönyv képezi. Az eljáró hatósági állatorvos figyelmét fel kell hívni arra, hogy a 

hivatalos igazolás, jegyzőkönyv, a felelősség megállapítását célzó káreljárás részeként, tanúsítványként kerül 

felhasználásra. 

371. A kárérték meghatározása során - az állományba vett szolgálati állat esetében - a tényleges kárt kell 

figyelembe venni. 

372. A tényleges kár megállapításához a Rendőrség állományában lévő, illetve külső szakértő vehető igénybe. 

373. Nem a Rendőrség tulajdonában lévő, de a Rendőrség által tartósan használatba vett vagy bérelt szolgálati 

állat értékét a használatbavételi szerződésben kell rögzíteni. 

374. A szolgálati ló kárértéke nem lehet kevesebb a vágóértéknél. 

375. A szolgálati állatokért elsősorban a kinevezett (jegyzőkönyvileg megbízott) kutyavezetők, lovasok a 

felelősek. 

376. A kutyavezetők és a lovasok képzetlenségéből eredő károkért a felelősség elsősorban a közvetlen szolgálati 

elöljárót terheli. 

377. A szolgálati kutyák, lovak képzetlenségéből, illetve hiányos képzettségéből eredő kárért - ha az a szükséges 

képzés, továbbképzés stb. elhanyagolásából származik - a felelősség elsősorban a kutyavezetőket, lovasokat terheli, 

továbbá azt a közvetlen szolgálati elöljárót, aki a kutyával, lóval való rendszeres foglalkozás ellenőrzését 

elmulasztotta, illetve nem biztosította. 

378. Ha a kár az előírásoktól eltérő élelmezés, elhelyezés, őrzés, illetve az időben történő állatorvosi beavatkozás 

elmulasztása következtében keletkezett, akkor az anyagi felelősség az okozott kár mértékéig - beleértve az 

állatorvosi beavatkozás és a felhasznált gyógyszerek költségét is - a kutyavezetőre, illetve a lovasra hárul. 

379. Ha a kárt előidéző ok nem a megbízott személy tevékenységére, illetve mulasztására vezethető vissza, azt 

saját hatáskörében meg nem szüntethette, vagy a szolgálati állat tartási körülményeivel kapcsolatos kifogásait, azok 

megszüntetésére irányuló javaslatait időben jelentette, úgy a felelősség az érintett közvetlen szolgálati elöljárót 

terheli. 

380. Amennyiben az állatok tartási, alkalmazási stb. feltételei nem felelnek meg a követelményeknek, úgy az 

ORFK Közrendvédelmi Főosztály és az ellenőrzésre felhatalmazottak kezdeményezhetik vizsgálat lefolytatását és a 

felelősségre vonást. 

381. A szolgálati állatok felügyeletével megbízott személy a szolgálati ideje alatt köteles a szolgálati állatokat 

rendszeresen ellenőrizni. A szolgálati állatok felügyeletre történő átadása után történt káreseményért elsősorban a 

felügyelettel megbízott személy a felelős. 

XII. fejezet 

A szolgálati állatok elhelyezése, őrzése 



382. A szolgálati állatok elhelyezésénél figyelembe kell venni az adott faj élettani terület igényét, mely a szolgálati 

lovak esetében az elhelyezés alapterületében számolva, az adott egyed kétszeres marmagasságának a négyzete - 

szolgálati kutyák esetében ennél nagyobb alapterület szükséges -, továbbá a vonatkozó állategészségügyi 

szakhatósági, illetve építési szakhatósági előírásokat. 

383. A szolgálati állat elhelyezhető: 

a) rendőrségi objektumban; 

b) más természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő területen, objektumban, ha a biztonságos elhelyezés, 

őrzés feltételei megvannak; 

c) a szolgálati kutya a kutyavezető otthonában; 

d) a szolgálati ló a lovas járőr ingatlanán. 

384. Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények felújítását, átalakítását és létesítését megelőzően az elkészült 

terveket szakhatósági véleményezés céljából meg kell küldeni a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi, illetve 

munkabiztonsági főfelügyelői részére. 

385. A szolgálati állatok elhelyezése során különös figyelmet kell fordítani a közegészségügyi-járványügyi és 

munkavédelmi előírások betartására. 

386. Azon szolgálati kutyák részére, melyeket a kutyavezetők a lakásukon vagy más objektumban tartanak, 

célszerű a szolgálati helyen könnyű szerkezetes, 1,5-2 négyzetméteres úgynevezett tartózkodó boxot, illetve boksz 

sort kialakítani, így a szolgálati kutya pihentetése, illetve a szolgálatra történő felkészülés, eligazítás, jelentéstétel 

idejére történő elhelyezése biztonságosan megoldható. 

387. Szolgálati lovak esetében önitatóval felszerelt, boxos (lekötés nélküli) elhelyezési rendszert kell kialakítani. 

388. A rendőrségi objektumban elhelyezett szolgálati állatok biztonságos őrzése feltételeinek biztosításáért - a 

közvetlen szolgálati elöljáró mellett - az objektum parancsnoka a felelős. Ha a kutyavezető - a közvetlen szolgálati 

elöljáró engedélyével - nem rendőri objektumban tartja a gondozására bízott kutyát, akkor a kutya tartásával, 

ellátásával kapcsolatos káreseményekért a kutyavezető teljes anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik. 

389. A rendőrségi objektumban tartott szolgálati kutyát a kinevezett vezetője szolgálatmentes napján (szabadnap, 

szabadság stb.) a közvetlen szolgálati elöljáró (alosztályvezető, osztályvezető) tudtával, teljes anyagi és fegyelmi 

felelősség mellett az objektumból elviheti. A szolgálatra alkalmasság megtartása érdekében szinten tartó képzését, 

gondozását szabadidejében is szabadon végezheti. 

390. A szolgálati állatok biztonságos őrzéséért az elhelyezés területén a megbízott személyek, szolgálatban a 

kutyavezetők és lovas járőrök felelősek. 

391. Ha a biztonságos őrzés feltételeit a kutyavezetők és a lovas járőrök saját erejükből nem tudják megoldani, 

akkor kötelesek ezt a közvetlen szolgálati elöljárójuknak jelenteni, aki saját hatáskörben vagy közvetlen szolgálati 

elöljárója útján tartozik a biztonságos őrzés feltételeit biztosítani. 

392. Rendőrségi objektumban történő elhelyezés esetén a szolgálati idő letelte után vagy egyéb okból az objektum 

területéről történő távozás előtt a szolgálati állatot biztonságosan elhelyezve az őrzéssel-felügyelettel megbízott 

személynek át kell adni. 

393. A lovak rendőrségi objektumon kívüli elhelyezése esetén szerződésben kell rögzíteni az őrzés felelősségét, az 

élelmezést, a tartási feltételeket, a pataápolást, az állategészségügyi ellátást, az elhelyezéssel és tartással kapcsolatos 

költségeket, valamint a fizetés feltételeit. 

394. Az elhelyezés területén a szolgálati állatokat felügyelet mellett is csak akkor lehet szabadon engedni, ha 

képzettségi fokuk alapján feltételezhető, hogy nem fognak vezetőjüktől, lovasuktól megszökni, illetve 

engedetlenségükkel kárt okozni. 

395. A szolgálati lovakat szolgálatban szabadon engedni tilos. 

396. A kutyát szolgálat közben szabadon engedni csak szolgálati feladatok végrehajtása érdekében szabad, minden 

egyéb esetben a kutyát pórázon kell tartani, úgy rögzítve kézben a pórázt, hogy azt még váratlan kitörés esetén se 

tudják kitépni a kutyavezető kezéből. 

397. A gépkocsiból be- és kiszállás esetén a kutyákat ugyancsak pórázon kell tartani. 

398. Gépkocsin szállítóketrecben történő szállítás esetén a póráz és a szájkosár levehető a kutyáról. 

XIII. fejezet 

A szolgálati állatok alkalmazásból történő kivonása 



399. A szolgálatra alkalmatlanná vált állatok alkalmazásból történő kivonását a szolgálati kutyák esetében az 

Oktatási Igazgatóság, a szolgálati lovak esetében az ORFK Közrendvédelmi Főosztály javaslatával az a költségvetési 

szerv végzi, amelynek az adott szolgálati állat a leltárkészletébe tartozik. 

400. Ha a szolgálatra való alkalmatlanság egészségügyi okból következik be, a területi szerv gazdasági ellátását 

végző szervezeti egység vezetője a selejtezési javaslatban feltüntetett állatokról állatorvosi bizonyítványt köteles 

készíttetni, és azt - a selejtezés engedélyezése céljából - szolgálati kutyák esetében az Oktatási Igazgatóságnak, 

illetve szolgálati lovak esetében az ORFK Közrendvédelmi Főosztálynak haladéktalanul felterjeszteni. 

401. Ha a szolgálatra való alkalmatlanság nem egészségügyi okból következik be, akkor erről a közvetlen 

szolgálati elöljáró véleményével ellátott, az alkalmatlanság okát részletező jelentést kell felterjeszteni. 

402. Amennyiben a szolgálati állatok állapotának megítéléséhez kynologiai, hyppologiai vagy állategészségügyi 

szakvéleményre is szükség van, felülvizsgálatra való rendelésükről az Oktatási Igazgatóság, illetve az ORFK 

Közrendvédelmi Főosztály - a felülvizsgálat helyének és idejének megjelölésével - intézkedik. 

403. A szolgálati állatokat felülvizsgálatra csak kinevezett vagy jegyzőkönyvileg megbízott vezetőik (gondozóik) 

vezethetik fel. 

404. A Rendőrség állományából az alkalmazásból történő kivonást, selejtezést a szolgálati kutyák esetében az 

Oktatási Igazgatóság, a szolgálati lovak esetében a KR Lovas Alosztály vezetője által kijelölt bizottság végezhet. 

405. A szolgálati állatok selejtezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a kiselejtezett állatok 

fajtáját, nevét, avatási számát, korát, nemét, leírását és a selejtezés okát. 

406. A jegyzőkönyvet a selejtezést végző bizottság valamennyi tagjának alá kell írnia. 

407. Baleset vagy hirtelen jelentkező gyógyíthatatlan megbetegedés esetén a szolgálati lovakat az állatorvos írásos 

javaslata alapján, az állományilletékes parancsnok engedélyével el kell altatni, illetve kényszervágatni kell, a 

menthetetlen kutyákat el kell altatni. 

408. A szolgálati állatok kiirtását halaszthatatlan esetben a Rendőrséggel szerződésben álló állatorvos is 

engedélyezheti. 

409. Szolgálati állatok kiirtása, kényszervágatása sürgős és halaszthatatlan esetben a közvetlen szolgálati elöljáró 

engedélyével történhet. 

410. A szolgálati állatok elaltatásáról, kényszervágatásáról - az okok feltüntetésével - részletes jegyzőkönyvet kell 

felvenni, melyet haladéktalanul fel kell terjeszteni szolgálati kutyák esetében az Oktatási Igazgatóság vezetőjének, 

szolgálati lovak esetében az ORFK Közrendvédelmi Főosztály vezetőjének. 

411. A nem értékesíthető kutyák az Oktatási Igazgatóság vezetőjének engedélyével elaltathatók. 

412. A kiselejtezett kutyák és lovak volt vezetőiknek, lovasaiknak - amennyiben igényt tartanak rá - kedvezmény 

biztosítása mellett, de térítés ellenében átadhatók. 

413. A térítés mértékét a központi beszerzésű szolgálati kutyák, illetve - a még állományban lévő somogysárdi 

tenyésztésű - szolgálati lovak esetében az ORFK GF GEI igazgatója határozza meg külső szakértő - értékbecslő - 

hivatalos árajánlata alapján. 

414. A területi szervek által vásárolt szolgálati állatok esetében a térítés mértékét annak a költségvetési szervnek a 

vezetője határozza meg, amelynek az adott szolgálati állat a leltárkészletébe tartozik. 

XIV. fejezet 

A vonatanyaggal való ellátás és gazdálkodás szabályai 

415. Az ellátás fogalma a szükségletek felmérésétől annak teljesítéséig végzett gyakorlati ténykedések összességét 

jelenti. 

416. A folyamat elemei: a vonatanyag-szükséglet 

a) tervezése; 

b) igénylése; 

c) beszerzése; 

d) szállítása; 

e) használatra történő kiadása. 

417. A gazdálkodás fogalma kiterjed a vonatanyagok gyártására, gyártatására, rendszeresítésére, beszerzésére, 

nyilvántartására, kezelésére, karbantartására, javítására, használatára, felhasználására, leltározására, rovancsolására, 

átcsoportosítására, átengedésére, selejtezésére, értékesítésére és ezek végrehajtására. 

418. Az általános gazdálkodási és nyilvántartási szabályok a vonatanyagok tekintetében is kötelezőek. 



419. A vonatanyagokkal való ellátás alapját a jóváhagyott éves anyagtervek képezik. 

420. A vonatanyag-szükséglet tervezése az éves költségvetés rendjének, valamint a termékbeszerzést szabályozó 

irányítási eszközök figyelembevételével történik. 

421. A vonatanyag gyártása, gyártatása, beszerzése magába foglalja a szükséges eszközök és anyagok 

megrendelésével, gyártásellenőrzésével, mennyiségi és minőségi bevizsgálásával, szállításával, a számlák 

kiegyenlítésével kapcsolatos feladatok összességét. 

422. A szolgálati lovak és lovas járőrök, valamint a szolgálati kutyák és kutyavezetők részére szükséges 

vonatanyagokat a gazdálkodó szervek saját hatáskörben, költségvetésük terhére szerzik be. 

423. A járművek terhelését és a rakodás szabályait az eszközök típusa, leírása, a baleset megelőzési szabályok 

figyelembevételével az igénybevételt elrendelő vagy engedélyező közvetlen szolgálati elöljáró határozza meg. 

424. A vonatanyagok tárolását, karbantartását az eszközökhöz a gyártó által mellékelt kezelési útmutató 

figyelembevételével kell meghatározni. 

425. A használatban meghibásodott vonatanyagokat időben meg kell javítani. 

426. A használatból való kivonást, selejtezést a vonatkozó általános rendelkezések alapján kell végrehajtani. 

XV. fejezet 

Az állategészségügyi anyagokkal való ellátás és gazdálkodás szabályai 

427. Az állategészségügyi anyagokkal való ellátás és gazdálkodás az általános gazdálkodás része. 

428. A szolgálati állatok egészségügyi ellátása, gyógykezelése történhet: 

a) az Oktatási Igazgatóság állatkórházában; 

b) a KR Lovas Alosztály állategészségügyi szolgálatánál; 

c) a rendőri szerv állategészségügyi szolgálata útján; 

d) a szolgálati állat szolgálati helye szerinti állategészségügyi intézményben; 

e) magán- vagy szerződéses állatorvos útján. 

429. A szolgálati állatok állategészségügyi finanszírozása az azokat alkalmazó területi szerv feladata. 

430. A szolgálati állatok vezénylése, berendelése ideje alatt történő megbetegedés, gyógykezelés esetén a kezelés 

költségei a szolgálati állatokat egyébként is alkalmazó - vezénylő - területi szerv költségvetését terhelik. 

431. A szolgálati állatok egészségügyi ellátásához szükséges műszereket, gyógyászati eszközöket az 

állategészségügyi szakszemélyzettel rendelkező szervek saját hatáskörükben biztosítják. A gyógyszerek, vegyszerek 

és kötöző anyagok beszerzése helyileg történik. 

432. Az állategészségügyi anyagok közül részletes anyagtervet kell készíteni: 

a) az állatorvosi műszerekre; 

b) a gyógyászati eszközökre; 

c) a laboratóriumi, állatorvosi rendelői eszközökre; 

d) az oltóanyagokra; 

e) külső és belső élősködők elleni szerekre. 

433. Az állategészségügyi fogyóanyagokra (gyógyszerekre, vegyszerekre, kötözőszerekre stb.) nem kell 

anyagtervet készíteni, ezeknek csupán a költség fedezetét kell megtervezni. 

434. Azonnali vagy a betegség gyógykezelése idején történő felhasználásra - a gazdaságosság szem előtt tartásával 

- bármilyen gyógyszer beszerezhető, megvásárolható, ha annak a beszerzését a kezelő állatorvos a gyógykezelés 

eredményessége érdekében szükségesnek tartja. 

435. A gyógykezelés költségének (alkalmazott gyógyszerek, állatorvosi díj, a betegség időtartama alatti 

takarmányozási költség stb.) arányban kell állnia az állat anyagi értékével, a gyógykezelés várható 

eredményességével. 

436. A gyógyszereket, vegyszereket, műszereket a szakma szabályai szerint kell kezelni és tárolni. 

437. A szérumokat, oltóanyagokat hűtőszekrényben kell elhelyezni. 

438. A gyógyszerek, vegyszerek műszerek tárolására szolgáló helyiségnek tisztának, jól szellőzhetőnek, száraznak 

kell lennie. Téli időszakban gondoskodni kell a megfelelő hőmérséklet fenntartásáról. 

439. Az állatorvosi műszerek, gyógyászati eszközök javításának megszervezése a területi szerv hatáskörébe 

tartozik. 

440. A gyógyászati célra már nem használható és gazdaságosan nem javítható műszereket, gyógyászati 

eszközöket a használatból ki kell vonni. 



441. Ki kell selejtezni azokat a gyógyszereket is, amelyeknek külső állaga (kicsapódás, elszíneződés), szaga a 

hatóértékének elvesztésére enged következtetni, vagy amelyek a lejárati időn belül nem kerültek felhasználásra. 

XVI. fejezet 

A szolgálati állatok, a vonat- és állategészségügyi anyagok nyilvántartása és az 

elszámolás szabályai 

442. A szakágazat gazdálkodási körébe tartozó szolgálati állatok, vonat- és állategészségügyi anyagok 

viszonylatában vezetni kell: 

a) az általános utasításokban és intézkedésekben meghatározott nyilvántartásokat, az ott előírt szabályok szerint, 

b) a szakágazat speciális nyilvántartásait a jelen fejezetben foglaltak szerint. 

443. Szolgálati lovak országos szakmai nyilvántartását az ORFK Közrendvédelmi Főosztály, a szolgálati kutyák 

országos szakmai nyilvántartását az Oktatási Igazgatóság vezeti, melyről a hét utolsó munkanapján, az informatikai 

hálózaton keresztül rendszeresen frissítést küld az ORFK Közrendvédelmi Főosztályra. 

444. A szakágazatnál rendszeresített speciális nyilvántartások és okmányok: 

 a) átadás-átvételi jegyzőkönyv  1. számú melléklet; 

 b) kutyanyilvántartás lap  2. számú melléklet, 

 c) ló nyilvántartási lap  3. számú melléklet; 

 d) név szerinti állománynapló  4. számú melléklet; 

 e) statisztikai adatlap közrendvédelmi szolgálati kutyás tevékenységről és a 

szolgálati állatokról 

 5. számú melléklet; 

 f) statisztikai adatlap szolgálati lovak igénybevételéről  6. számú melléklet; 

 g) statisztikai adatlap bűnügyi szolgálati kutyás tevékenységről és a szolgálati 

állatokról 

 7. számú melléklet; 

 h) nyomkövetési munkanapló  8. számú melléklet; 

445. A szolgálati állatokat átadás-átvételi jegyzőkönyv (1. számú melléklet, házilag készítendő) alapján kell a 

gondozók (használók) részére átadni. 

446. A jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni, melyből egyik példányt a területi szervnél kell megőrizni, a 

másik példányt, a szolgálati állatot gondozásra (alkalmazásra) átvevő személynek kell átadni. 

447. A központi tartalékállományból történő kiadás, visszavonás esetén a jegyzőkönyvet három példányban kell 

elkészíteni. A jegyzőkönyv 3. példánya - szolgálati kutya esetében - az Oktatási Igazgatóságnál marad. 

448. A nyilvántartási lapot (2 és 3. számú melléklet) az állat bekerülését követő állományba vételkor, illetve saját 

felnevelés esetén az állat avatásakor (avatás: az állat szolgálati alkalmasságát megállapító bírálati és nyilvántartási 

eljárások összessége), a szolgálati kutyák esetében az Oktatási Igazgatóság, szolgálati lovak esetében az ORFK 

Közrendvédelmi Főosztály állítja ki egy példányban. 

449. A nyilvántartási lapot a szolgálati állat kiutalásával egyidejűleg az érintett rendőri szerv részére kell kiadni. 

450. A nyilvántartó lap rovatait értelemszerűen kell kitölteni. 

451. A kutyanyilvántartási lapon 

a) az I. részt - az állományba vétellel kapcsolatos okmányok alapján - az Oktatási Igazgatóság tölti ki; 

b) a II. rész vezetése annak a szervnek a feladata, amelynek állományába a kutyavezető, illetve a kutya tartozik. A 

kutyavezetői tanfolyam végzésére vagy a továbbképzésen való részvételre vonatkozóan bejegyzést tenni az Oktatási 

Igazgatóság által adott bizonyítvány alapján lehet; 

c) a III. részbe a kutya kiképzésével és továbbképzésével kapcsolatos adatokat az ORFK Oktatási Igazgatóság 

jegyzi be; 

d) a IV. részbe a tenyésztéssel megbízottak tehetnek bejegyzést; 

e) az V. részbe a szemlebizottság tehet bejegyzést; 

f) a VI. részbe a bejegyzéseket a kutya munkájának értékelésével kapcsolatos felvett jegyzőkönyv alapján a 

kutyavezető közvetlen szolgálati elöljárója végzi; 

g) a VII. részbe az adatokat a vonatkozó okmányok alapján kell bejegyezni; 

h) a VIII. részbe bejegyzéseket kizárólag az állatorvos tehet; 



i) a IX. részbe bejegyzéseket az állatorvos, illetve a nyilvántartás vezetője tehet. 

452. A ló nyilvántartási lapon 

a) az I-II. részt - az állományba vétellel kapcsolatos okmányok alapján - az ORFK Közrendvédelmi Főosztály tölti 

ki; 

b) a III. rész vezetése annak a szervnek a feladata, amely állományába a lovas járőr, illetve a ló tartozik, 

c) a IV. részben az állományváltozást - az elrendelő okmány alapján - kell vezetni; 

d) az V-VI. részben fel kell tüntetni mindazokat a súlyosabb betegségeket, bántalmakat is, melyek befolyással 

lehetnek a ló további alkalmazására, illetve értékére. A bejegyzést a kezelő állatorvos végzi, és olvasható aláírásával 

látja el. 

453. Ha a nyilvántartó lap elvész (megsemmisül), a Név szerinti állománynapló és a vonatkozó okmányok alapján 

új nyilvántartó lapot az ORFK Közrendvédelmi Főosztály állít ki, mely esetben a nyilvántartó lap első oldalának 

felső részét piros tintával „Másolat az eredeti nyilvántartó lap pótlására” felirattal kell ellátni. 

454. A nyilvántartási lapot, ló útlevelet, nemzetközi vakcinázási igazolványt a szolgálati lovak áthelyezésekor 

(vezénylésekor) az új szervnek meg kell küldeni. 

455. A lovak és a kutyák átadásakor-átvételekor a nyilvántartó lapon feltüntetett adatok helyességéről az állatok és 

az okmányok adatainak egyeztetése útján meg kell győződni. 

456. Azoknál a rendőri szerveknél, ahol állategészségügyi szolgálat nincs, a közvetlen szolgálati elöljáró által 

kijelölt személy - a megyei szakelőadó - köteles az előzőeket végrehajtani. Ha az egyeztetés alkalmával az állat 

leírása az okmányokban bejegyzett adatoktól eltérne, akkor ezt a tényt az átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A 

jegyzőkönyv alapján a szolgálati kutyák esetében az Oktatási Igazgatóság, szolgálati lovak esetében az ORFK 

Közrendvédelmi Főosztály intézkedik az eltérés okának tisztázására. 

457. A szolgálati állat állományból való törlése esetén a nyilvántartó lapot a szolgálati kutyák esetében az Oktatási 

Igazgatóságnak, szolgálati lovak esetében az ORFK Közrendvédelmi Főosztálynak meg kell küldeni. A törlésre 

vonatkozó okmány számát be kell jegyezni. 

458. A Név szerinti állománynapló (4. számú melléklet) a szolgálati állatok név szerinti nyilvántartására, 

állományba vételére, illetve állományból való törlésre szolgál. 

459. A szolgálati lovakról és kutyákról külön-külön naplót (könyvet) kell felfektetni a szerveknél. 

460. A napló vezetése értelemszerűen történik, vezetésének alapját a nyilvántartási lap és az állományutasítások 

képezik, melyeket külön gyűjtőben kell őrizni. 

461. Amennyiben a Név szerinti állománynapló betelt, akkor a még állományban lévő szolgálati állatokat az új 

naplóba át kell vezetni (a megjegyzés rovatban a régi, illetve az új sorszámot fel kell tüntetni), és a régi naplót 

irattárba helyezve 5 évig meg kell őrizni. 

462. A Statisztikai Adatlapokat (5., 6. és 7. számú mellékletek) a félévi, illetve éves helyzetnek megfelelően kell 

kitölteni, majd az aktuális példányt július, illetve január 15-ig az ORFK Közrendvédelmi Főosztályára fel kell 

terjeszteni. 

463. Egy másolati példányt a szolgálati kutyás tevékenységről az Oktatási Igazgatóság részére is meg kell küldeni. 

464. A szolgálati kutyák tenyésztésével kapcsolatos nyilvántartások vezetésének szabályait az Oktatási 

Igazgatóság vezetője határozza meg. 

465. Az Oktatási Igazgatóság igazgatója köteles intézkedni arra vonatkozóan, hogy a Rendőrség állományában 

lévő szolgálati kutyák - a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 

mellékletében meghatározott - oltási könyvvel ellátásra kerüljenek. 

XVII. fejezet 

A szolgálati állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyéb teendők 

466. A szolgálati állatok nyilvántartását, állománykezelését, az ezzel járó tevékenységet a területi szerveknél a 

megyei szakelőadó végzi. 

467. A szolgálati állatokat az érintett szerv gazdasági ellátását végző szervezeti egység nyilvántartásában 

szerepeltetni kell. 

468. A rendszeresített szolgálati állatállománynál növedéket előidéző okok: 

a) bevételezés a központi tartalékállományból (szolgálati kutyák esetében); 

b) vásárlás; 

c) tartós használatba vétel, bérlés; 



d) ajándékozás; 

e) átminősítés (szolgálati kutyák esetében az új minőségi csoportba). 

469. A központi tartalékállománynál növedéket előidéző okok: 

a) vásárlás; 

b) ajándékozás; 

c) tartós használatba vétel, bérlés; 

d) tenyésztésből származó szaporulat; 

e) elfutamodott, elveszett, de újból megkerült, illetve egyéb módon fogyatékba került állatnak újbóli 

nyilvántartásba vétele; 

f) bevonás. 

470. A rendszeresített szolgálati állatállománynál fogyatékot előidéző okok: 

a) elhullás; 

b) elaltatás (exterminálás); 

c) kényszervágás; 

d) elfutamodás, eltűnés; 

e) átminősítés (szolgálati kutyák esetében az új minőségi csoportban); 

f) központi tartalékállományba vonás (szolgálati kutyák esetében); 

g) selejtezés; 

h) értékesítés. 

471. A központi tartalékállománynál fogyatékot előidéző okok: 

a) kiutalás; 

b) elhullás; 

c) elaltatás (exterminálás); 

d) elfutamodás, eltűnés; 

e) átminősítés; 

f) állományból törlés; 

g) selejtezés; 

i) értékesítés. 

472. Az állományváltozás időpontja: 

a) az avatásra kerülő szolgálati kutyáknál a felavatás napja; 

b) az elhullott, elaltatott, kényszervágott, elfutamodott, eltűnt szolgálati állatoknál az elhullás, elaltatás, 

kényszervágás, az eltűnés észlelésének napja; 

c) a selejtezetteknek és az állományból törölteknek az értékesítés, az átadás (illetve az élelmezésből való törlés) 

napja; 

d) tartós használatba vétel (bérlés) esetén a szerződés, illetve az élelmezésbe felvétel napja; 

e) a vásárolt állatoknál a vásárlás, illetve az élelmezésbe felvétel napja; 

f) az átminősítettek állományviszonyánál az átminősítés napja. 

473. Azokat a szolgálati kutyákat, amelyek az alkalmazási minőségükkel szemben támasztott követelményeknek 

nem felelnek meg, de más alkalmazási minőségben még szolgálati célra igénybe vehetőek, át kell minősíteni. 

474. Az átminősítéseket a központi beszerzésű szolgálati kutyák esetében az Oktatási Igazgatóság vezetője 

engedélyezi. 

475. A szervek közötti térítésmentes - nem központi beszerzésű - szolgálati állat átadás-átvételeket az érintett 

szervek vezetői engedélyezik a regionális GEI-k igazgatójának ellenjegyzésével. 

XVIII. fejezet 

A szolgálati állatok minősítése 

476. A szolgálati állatokat évente minősíteni kell. 

477. A minősítést az ORFK rendészeti főigazgatója által jóváhagyott „Alkalmassági és minősítő 

teljesítménybírálati rend” szerint kell végrehajtani. 

478. Az „Alkalmassági és minősítő teljesítménybírálati rend” kidolgozása szolgálati kutyák esetében az Oktatási 

Igazgatóság, a szolgálati lovak esetében a KR Lovas Alosztály feladata. 

479. A minősítés fokozatai: 



a) „Nem megfelelő” minősítésű az a szolgálati állat, amelyik a minősítő teljesítménybírálaton az összpontszám 

70%-át nem éri el; 

b) „Megfelelő” minősítésű az a szolgálati állat, amelyik a minősítő teljesítménybírálaton az összpontszám 70%-át 

eléri, de a 90%-át nem; 

c) „Kiváló” minősítésű az a szolgálati állat, amelyik a minősítő teljesítménybírálaton az összpontszám 90%-át 

eléri vagy meghaladja. 

XIX. fejezet 

A szolgálati kutyák és lovak ellátása, élelmezése 

480. A szolgálati kutyákat és lovakat a mindenkori norma kiszabat alapján kell élelmezni. 

481. A Rendőrség állományában lévő - központi ellátásban nem részesülő - szolgálati állatok élelmezésére és 

gondozására átalányt kell fizetni. 

482. Az átalány értéke a norma kiszabat értékét nem haladhatja meg. 

483. A szolgálati kutyák tekintetében az élelmezési átalányt az egy kutyavezetőnek kiadott (gondozásra átadott) 

kutyák száma szerint kell biztosítani. 

484. A szolgálati állatok részére szükség szerint gondoskodni kell a külső és a belső élősködők elleni 

rovarmentesítő, illetve féreghajtó szerekről. 

485. Ha a kutyavezető vagy a lovas járőr tartós távolléte (pl. betegsége) miatt a szolgálati állat más személy 

részére gondozásra át lett adva, úgy a megbízás időtartamára az átalányt a megbízott személy részére kell kifizetni. 

486. Az átalányok összegének, valamint a norma kiszabat mértékének meghatározása az Oktatási Igazgatóság és a 

KR Lovas Alosztály vezetőjének javaslata alapján az ORFK gazdasági főigazgató hatásköre. 

487. Egy kutyavezető rendőrnek legfeljebb kettő darab rendszeresített szolgálati kutyát lehet kiadni. Ettől eltérni 

csak indokolt esetben, az Oktatási Igazgatóság - területi szerv által történő vásárlás esetén - a területi szerv 

vezetőjének engedélyével lehet. 

488. Az élelmezési átalány folyósítását szüneteltetni kell, ha az állatot: 

a) gyógykezelésre, kivizsgálásra kórházba utalták; 

b) központi élelmezést igénylő szolgálati feladat ellátására veszik igénybe; 

c) vezetőjével együtt képzésre, továbbképzésre, minősítő szemlére, versenyre központi ellátást biztosító szervhez 

vezénylik. 

489. Központi élelmezést igénylő szolgálati feladat végrehajtása esetén a szolgálati állatok élelmezéséről, 

elhelyezéséről az igénybe vevő szerv gondoskodik. 

490. A szolgálati állat elhullása, selejtezése, áthelyezése, állományból törlése esetén az élelmezési átalány 

folyósítását a változás napjával meg kell szüntetni. A téves folyósítást a kutyavezető, a lovas járőr köteles 

visszafizetni. 

491. Az állományilletékes parancsnokok és az ellenőrzéssel megbízott személyek negyedévente kötelesek 

ellenőrizni a szolgálati állatok élelmezésére fizetett átalány előírás szerinti felhasználását, az elszámolást, 

rendszeresen ellenőrizniük kell az állatok kondícióját, ápoltságát, állapotát. Szabálytalanság észlelése esetén 

kezdeményezniük kell fegyelmi vizsgálat és/vagy kártérítési eljárás lefolytatását. 

492. A szolgálati állatok nem megfelelő tartása, elhelyezése, élelmezése vagy képzésének, továbbképzésének 

tartós elmulasztása esetén az ORFK Közrendvédelmi Főosztály a szervek részére kiadott szolgálati állatok központi 

állományba helyezésére saját hatáskörében intézkedik, kezdeményezi a fegyelmi felelősségre vonást és a káreljárás 

lefolytatását. 

493. A szolgálati kutyák ellátására csak olyan táp vehető igénybe, amelyet próbaetetés és laboratóriumi 

bevizsgálást követően az Oktatási Igazgatóság igazgatója javasol. (A szolgálati kutyák főbb élettani igényeit a 9. 

számú melléklet tartalmazza. A szolgálati kutyák ellátását biztosító kutyatáp mennyiség napi lebontását a 10. számú 

melléklet tartalmazza.) 

494. Az etetett takarmánynak tartalmaznia kell a kutyák számára szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és 

nyomelemeket. 

495. A szolgálati kutyák ellátásának és élelmezésének havi átalány összegét - beleértve a takarmány allergiában 

szenvedő kutyákét is - minden tárgy évben az ORFK gazdasági főigazgatója határozza meg, az Oktatási Igazgatóság 

igazgatójának javaslata figyelembevételével. 

496. A rendőri szerveknél a ténylegesen meglévő lovak után a norma kiszabat lovanként és naponta: 



a) nyári időszakban (március 1-jétől október 31-ig) 

aa) 5 kg zab vagy az anyag kiszabat napi beszerzési értékének megfelelő, lovak takarmányozására alkalmas 

keverék abrak takarmány; 

ab) 7 kg réti széna; 

b) téli időszakban (november 1-jétől február utolsó napjáig) 

ba) 4 kg zab, vagy az anyag kiszabat napi beszerzési értékének megfelelő, lovak takarmányozására alkalmas 

keverék abrak takarmány; 

bb) 7 kg réti széna. 

497. A 496. pont a) alpontjában felsorolt anyag kiszabaton felül a kiszabat értékének 10%-áig takarmány-

kiegészítők, illetve kiegészítő takarmányok is alkalmazhatók. 

498. Az almozáshoz - napokra vetítve - lovanként (boxos tartásban) legalább 12 kg alomszalmát kell biztosítani. 

499. A meghatározott norma kiszabatot a lovak szerződéses tartása esetén is biztosítani kell. 

500. A Szabályzatban meghatározott normák kigazdálkodását a szolgálati állattal szolgálati feladatot ellátó 

szervezeti egységeknek saját költségvetésük terhére kell megoldaniuk. 

XX. fejezet 

Statisztikai adatszolgáltatás 

Szolgálati kutya alkalmazásával kapcsolatos igénybevétel 

501. A Szabályzat hatálya alá tartozó, szolgálati kutyával rendelkező szervek illetékes osztályvezetői minden tárgy 

félévet követő hónap 15-ig kötelesek megküldeni az ORFK Közrendvédelmi Főosztály és az Oktatási Igazgatóság 

vezetőjének a nyilvántartásukban szereplő szolgálati kutyákról készített és a Szabályzat 5. és 7. számú mellékletének 

megfelelően kitöltött statisztikai adatlapokat. 

502. A 7. számú melléklet adatait az Oktatási Igazgatóság köteles összegzi és értékelni, melynek eredményét az 

Oktatási Igazgatóság vezetőjének összefoglaló jelentésben az ORFK Közrendvédelmi Főosztálynak minden tárgy 

félévet követő hónap utolsó napjáig fel kell terjesztenie. 

Szolgálati ló alkalmazásával kapcsolatos igénybevétel 

503. A Szabályzat hatálya alá tartozó, szolgálati lóval rendelkező szervek közrendvédelmi osztályvezetői minden 

tárgy félévet követő hónap 15-ig kötelesek megküldeni az ORFK Közrendvédelmi Főosztálynak a 

nyilvántartásukban szereplő szolgálati lovakról készített és a Szabályzat 6. számú mellékletének megfelelően 

kitöltött statisztikai adatlapokat. 

504. Az adatokat az ORFK Közrendvédelmi Főosztály összegzi és értékeli. 

505. Az ORFK Közrendvédelmi Főosztály a szolgálati állatok alkalmazásáról és a statisztikai adatok értékeléséről 

éves összefoglaló jelentést készít a Szabályzat 4. pontjának h) alpontjában meghatározottak szerint. 

XXI. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

506. A szolgálati kutyák kiképzése és továbbképzése során, valamint a kutyabemutatókon - a végrehajtandó 

feladatra képzett - külső közreműködő, segédszemélyzet megbízási szerződéssel igénybe vehető. 

507. A kutyavezetői pótlékra jogosult hivatásos állományúak munkakörébe a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjának szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII.31.) 

Korm. rendelet 52. §-ának (1) bekezdése értelmében - a szolgálatra történő felkészítésbe és gyakoroltatásba - a 

„segédelési” feladatok ellátása beletartozik, ugyanakkor a kutyavezető saját szolgálati kutyájának őrző-védő 

munkáját, „segédelését” egyedül nem képes végrehajtani, ezért a területi szervek állományában lévő kiképző 

kutyavezetők kötelesek a feladat végrehajtásához segítséget nyújtani. 



508. A kutyavezető és a lovas ruházatán, valamint a szolgálati kutya és a szolgálati ló felszerelésén - az ORFK 

Közrendvédelmi Főosztály vezetőjének felterjesztése alapján - az országos rendőrfőkapitány által rendszeresített, a 

Rendőrségre utaló felirat, jel, vagy jelzés viselhető. 

509. A közvetlen szolgálati elöljáróknak rendszeresen értékelni kell a kutyavezetők és a lovasok szolgálati 

tevékenységét, a szolgálati állatok igénybevételének, alkalmazásának tapasztalatait, és erről szükség, illetve igény 

szerint tájékoztatniuk kell az ORFK Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét. 

510. A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról a szolgálati állattal rendelkező, a Szabályzat hatálya alá tartozó 

szervek vezetői minden év január 15-ig kötelesek felterjeszteni jelentésüket az ORFK rendészeti főigazgatója 

részére. Az ORFK rendészeti főigazgatójának évente március 1-jéig fel kell terjesztenie a szakterületről készült 

összefoglaló jelentést az országos rendőrfőkapitány részére. 

XXII. fejezet 

Záró rendelkezések 

511. Az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 

512. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 

a) a Magyar Köztársaság Rendőrsége Kutyás- és Lovasszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 15/1995. (IX. 

28.) ORFK utasítás; 

b) a kutya és lótáp ellátási normák megállapításáról, valamint a közreműködők díjazásáról szóló 1/2006. (IV. 11) 

ORFK GIGF intézkedés; 

c) a bűnügyi szolgálati kutyás tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra kiadott 4/1999. (I. 19.) ORFK Bü. 

Főig. intézkedés. 

513. Az 1999. március 2-án megtartott közbiztonsági főigazgatói értekezlet szolgálati állatokra vonatkozó 

meghatározásai a továbbiakban nem alkalmazhatók. 

514. Az ORFK gazdasági főigazgatója a szolgálati állatok ellátásának és élelmezésének költségvonzatú normatív 

szabályozását, a közreműködők (segédszemélyzet) díjazását, a szolgálati kutyák magántulajdonú gépjárművekkel 

történő szállításával, valamint a szolgálati kutya kutyavezető otthonában történő elhelyezésével kapcsolatban az 

elszámolható költségtérítésekre vonatkozó rendelkezéseket közzéteszi, melyet évente felül kell vizsgálni. 

1. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

 ............................................... 

 szerv megnevezése 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv Szolgálati ............................... átadásáról (ló, kutya) 

 Készült: ................................................ hivatalos helyiségében 20 ......... év ............... hó  

   ......... nap. 

 Jelen vannak:  

.................................................

..... 

  

   

.................................................

..... 

  

 és .............................................................................. név ...................... ............................................... r. fok a szolgálati 

állat átvevője. 

 Tárgya: Szolgálati állat átadás-átvétele gondozásra (alkalmazásra). 

 Szolgálati: ........................................................................................................................................................... (ló, 

kutya) átvevőjének 



 neve: ................................................................... r. fok ............................................ .......................................................... 

beosztása és 

 állomáshelye: 

........................................................................................................................................................................................... 

   

.......................................................................................................................................... ..............................

................... 

  

 neve és avatási száma: 

..............................................................................................................................................................................  

 leírása: 

..............................................................................................................................................................................................

........ 

   

..................................................................................................................................................................................

................... 

   

..................................................................................................................................................................................

.................. 

 esetleges hibái, rossz tulajdonságai, maradandó szervi elváltozásai az átadáskor: 

 

..............................................................................................................................................................................................

..................... 

 

..............................................................................................................................................................................................

..................... 

  

 Ft értéke az átadáskor: 

................................................................................................................................. ............................................. 

 erő- és tápállapota: 

...................................................................................................................................................................................  

 átadást elrendelő okmány iktatószáma és kelte: 

....................................................................................................................................... 

 

..............................................................................................................................................................................................

..................... 

  

 A fent leírt ............................ (lovak, kutyák) jegyzőkönyv szerinti állapotban, mint 

............................................................................ 

 ................................................. lovat (kutyát) a mai napon gondozásra (alkalmazásra) átvettem. 

 Az előírt kötelességeket, felelősségi elveket tudomásul veszem. 

  

 A jegyzőkönyv 3 példányban készült: 

 k. m. f. 

  

 ....................................................... 

   (átvevő aláírása) 



  

 ........................................................ 

   (közvetlen szolgálati elöljáró) 

  

  

  

 Készült:  3 példányban 

 Kapják:  1. sz. pl. átadó 

   2. sz pl. átvevő 

   3. sz. pl. irattár 

    

2. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

Kutya-nyilvántartási lap 

I. A kutya adatai 

 Neve  (előző 

neve) 

 Av. (tk.) sz.  Ivara  Születési  Áll.-ba vétel   

           Fajtája, színe, jegyei 

       ideje   

   Apja neve, av. (tk.) sz.    Apja neve, av. (tk.) sz.    Apja neve, av. (tk) sz. 

            

           Anyja neve av. (tk) sz. 

            

       Anyja neve, av. (tk.) sz.    Apja neve, av. (tk) sz. 

            

           Anyja neve av. (tk) sz. 

            

   Anyja neve, av. (tk.) sz.    Apja neve, av. (tk.) sz.    Apja neve, av. (tk) sz. 

            

           Anyja neve av. (tk) sz. 

            

       Anyja neve, av. (tk.) sz.    Apja neve, av. (tk) sz. 

            

           Anyja neve av. (tk) sz. 

            

 Dunakeszi, 20 ..................... év .......................... hó ..... nap. 

 ............................................................................... 

aláírás 

II. A kutyavezető adatai 

 A kutyavezető   

  

neve 
 születési 

éve 

   

rendfokozat

a 

 által végzett 

kutyavezetői tanf. 

jellege (mettől-

meddig) 

   

beosztása 

 A kutyavezetői teendők ellátása 

alól felmentve (év, hó, nap) 



            

            

            

            

            

            

            

III. A kutya kiképzési és továbbképzési adatai 

 A kiképzés, ill. továbbképzés  Vizsgaeredmény 
 A vizsgabizottság 

elnökének aláírása 

 ideje 

(év, hó, 

nap) 

 helye  fokozata 
 szimat- 

munka 
 fegy. 

ügyes 

 őrző, védő  összesített 
  

                

                

                

IV. Szaporulatok 

 A kölykezés 

időpontja  

(év, hó, nap) 

   

Fedező kan neve, 

száma 

 A kölykök 

száma 

 Kölyökből 

meghagyva 

   

A meghagyott kölykök felhasználása 

          

          

          

          

V. Szemlék 

   Vizsgaeredmény     

 Szemle 

időpontja 

 szimat- 

munka 
 fegy. 

ügyes 

 őrző, védő  összesített 
 A szemlebizottság 

javaslata 

 A szemlebizottság 

elnökének aláírása 

              

              

              

              

              

              

              

VI. A kutya munkájának időszakos értékelése 

       A kutya igénybevétele (számszerűleg)     

 Az értékelés 

ideje (év, hó, 

nap) 

 Az 

értékelési 

jkv. ikt. sz. 

 Összesen 

igénybevét

el 

 

Eredményes 

 részben 

eredményes 

 eredmény- 

telen 

 Értékelés 

%-ban 

 Megjegyzés 

                

                

                



VII. Állományváltozások 

 Az állományváltozás     

 ideje (év, hó, 

nap) 

 jellege (áthelyezés, vezénylés, 

átminősítés) 

 Az állományváltozásra 

vonatkozóutasítás (okmány) száma 

 Megjegyzés 

        

        

        

        

VIII. Állatorvosi vonatkozású bejegyzések 

 Védőoltások  Állatorvos aláírása 

 Ideje(év, hó, 

nap) 

 milyen betegségek ellen   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

IX. Egyéb bejegyzések (milyen jelentősebb betegségeken esett át a kutya, maradt-e 

vissza utóbántalom) 

 

................................................................................................................................................................................. .............

.................... 

 

..............................................................................................................................................................................................

.................... 

 

..............................................................................................................................................................................................

.................... 

 

..............................................................................................................................................................................................

.................... 

  

 A kutyanyilvántartó lap .......................................................................... miatt lezárva.  

  

 Kelt: .............................., 20........ év ........................ hó ..... n.  

 P. H. 

  

   ......................................................... 

   aláírás 



3. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

Ló nyilvántartási lap 

 I. 

 Nyilvántartási   A ló 

 lap száma  avatási ideje  avatási száma  neve  Állományilletékes testülete (számadóteste) 

   

..................

. 

 év       

   

..................

. 

 hó       

   

..................

. 

 

nap 

      

 Budapest, 20......... év ................................. hó ......... nap. 

   ......................................................... 

 II. 

 A ló 

 színe, jegyei 

és bélyegei 

 

magassága, 

cm 

 születési 

ideje (év, 

hó, nap) 

   

neme 
 

alkalmazás

i minősége 

 

beszerzé

si ára  

Ft-ban 

 apja neve 

és 

törzsszáma 

 anyja neve 

és 

törzsszáma 

 tenyésztőjének  

(eladójának) 

lakcíme 

(telephelye) 

                  

 III. 

 A ló gondozójának (hajtójának stb.) 
 A gondozásba adásideje  

(év, hó, nap) 

 A gondozásmegszűnésének 

ideje (év, hó, nap) 

 neve  rendfokozata     

        

        

        

        

        

        

        

 IV. 

 Az állományváltozás  Az állományváltozást elrendelő 

utasítás  

 ideje (év, hó, nap) 
 jellege (áthelyezés, 

vezénylés) 
 okának részletes leírása 

 (okmány) száma 

        



 V. 

 A végrehajtott malleinezés  Vérvizsgálat 

 ideje  

(év, hó, nap) 
 eredménye 

 ideje  

(év, hó, nap) 
 eredménye 

        

 VI. 

Egyéb állategészségügyi vonatkozású bejegyzések: 

 Ideje (év, hó, nap)  Betegség megnevezése  A betegség kimenetele 
 A betegségből visszamaradó 

elváltozás neve 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

4. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

 ............................................................... 

 (alegység - szerv - megnevezése) 

 A ............................................ nyt. sz. szerinti 

 állománynapló ........................................, azaz 

 ......................................................................... 

 20........ év ...................................... hó ........-n 

 P. H. 

  

 .................................... 

   ügykezelő 



NÉV SZERINTI ÁLLOMÁNYNAPLÓ  

a szolgálati ..................................... (lovakról, kutyákról) 

 Alkalmazásba véve:    Betelt irattárba: 

 20.................. év ................... hó .......-n 

  

 20.................. év ................... hó .......-n 

 P. H. 

  

 P. H. 

 ........................................    ........................................ 

 anyagi vezető    anyagi vezető 

  

   A szolgálati állat 

 Sorszám  neve, száma, avatási év 
 születési 

időpontja 
 minősége  beszerzési 

ára 

 leírása, színe, jegyei, bélyegei, 

neme, fajtája, 

            

            

            

            

            

            

  

 Állományba vétel 

(növedék) 

 Állományból törlés 

(fogyaték) 

    

  

időpontja 

(év, hó, 

nap) 

 vonatkozó 

rendelet 

(okmány) 

száma 

   

időpontja  

(év, hó, nap) 

 vonatkozó 

rendelet 

(okmány) 

száma 

 Állományilletékes 

testület(számadótestület) 

megnevezése 

   

Megjegyzés 

            

            

            

            

            

 .......................................................... 

 (szerv megnevezése) 

5. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

STATISZTIKAI ADATLAP 

közrendvédelmi kutyás tevékenységről és a szolgálati állatokról 

(tárgy időszak) 

1. A közrendvédelmi kutyák képzettség szerinti megoszlása 

 Megnevezés  képzett  képzetlen  összesen 

 Járőrkutya       

 Általános rendőrkutya       



 Robbanóanyag-kereső kutya       

 Speciális elfogó kutya       

 Őrkutya       

 Egyéb*       

 Összesen       

2. A közrendvédelmi kutyák igénybevétele, képzettségük szerint 

 Járőrkutya  Igénybevétel 

   eset  Óra 

 Járőrszolgálat     

 Biztosítás     

 Akció szolgálat     

 Szinten tartó képzés      

 Egyéb* (bemutató)     

 Összesen     

  

 Általános rendőrkutya  Igénybevétel 

   eset  Óra 

 Járőrszolgálat     

 Biztosítás     

 Akció szolgálat     

 Szinten tartó képzés      

 Egyéb*     

 Összesen     

  

 Robbanóanyag-kereső kutya  Igénybevétel 

   eset  Óra 

 Kereső munka     

 Szinten tartó képzés      

 Egyéb*     

 Összesen     

  

 Speciális elfogó kutya  Igénybevétel 

   Eset  óra 

 Beavatkozó szolgálat     

 Biztosítás     

 Szinten tartó képzés      

 Egyéb*     

 Összesen     

  

 Őrkutya  Igénybevétel 

   eset  Óra 

 Őrző munka     

 Szinten tartó képzés      

 Egyéb*     

 Összesen     



3. A kutyavezetők beosztásuk szerint (fő) 

 Járőr   

 Körzeti megbízott   

 Tűzszerész kutyavezető   

 Terrorelhárító kutyavezető   

 Objektumőr   

 Egyéb*   

 Összesen   

4. Szolgálati kutya alkalmazása a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 50. §-a 

alapján 

 Alkalmazás  esetek száma  okozott sérülés 

   Jogos  jogellenes  könnyű  súlyos 

 (1) Szájkosárral         

 (2) Szájkosár nélkül pórázon         

 (3) Szájkosár és póráz nélkül         

Kelt: ............................................................. 

............................................. 

ügyintéző 

Egyetértek: 

..................................... 

közvetlen szolgálati elöljáró 

Kérjük az „egyéb” kategória részletezését! 

6. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

STATISZTIKAI ADATLAP 

szolgálati lovak igénybevétele 

(tárgy időszak) 

   eset   óra 

 Járőrszolgálat     

 Biztosítási szolgálat     

 Egyéb csapaterőben történő alkalmazás     

 Szinten tartó képzés      

 Díszelgés     

 Bemutató     

 Verseny     

 Egyéb*     

 Összesen     



Kelt: ............................................................. 

............................................. 

ügyintéző 

Egyetértek: 

..................................... 

közvetlen szolgálati elöljáró 

Kérjük az „egyéb” kategória részletezését! 

7. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

STATISZTIKAI ADATLAP 

a bűnügyi szolgálati kutyás tevékenységről és a szolgálati állatokról 

(tárgy időszak) 

A kutyavezetőkre és a szolgálati kutyákra vonatkozó adatok 

 Kutyavezető neve, rendfokozata  Kutya neve, képzettsége, minősítése  Beosztási hely 

      

      

      

      

A szolgálati kutyás tevékenységre vonatkozó adatok 

 Főkapitányságon lefolytatott szemlék száma összesen   

Nyomkövető kutyák helyszíni igénybevétele összesen: 

ebből 

 Talált   

 Nem talált   

 A kutya nem indult   

 Nem került sor indításra   

Szagazonosítási ügyek száma: Szagazonosítási kutyák igénybevétele összesen: 

ebből: 

 Azonosítások száma   

 Kizárások száma   

 Valószínűsítések száma   

Szagrögzítések /konzerválások/ száma összesen: 

ebből: 



 Helyszíni szagnyom   

 Személyi szagminta   

Szagbankban lévő szagok száma összesen: 

Kábítószer- kereső kutyák helyszíni igénybevétele összesen: 

ebből: 

 Eredményes   

 Eredménytelen   

 Nem került sor indításra   

Tetemkereső kutyák helyszíni igénybevétele összesen: 

ebből: 

 Eredményes   

 Eredménytelen   

 Nem került sor indításra   

A szolgálati kutyák szinten tartó képzésére vonatkozó adatok: 

 megnevezés  eset  óra 

 Nyomkövető kutyák     

 Szagazonosító kutyák     

 Kábítószer-kereső kutyák     

 Tetemkereső kutyák     

 Összesen     

Megjegyzés: 

Kelt :........................ év ................ hó ......... nap 

................................................... 

ügyintéző 

Egyetértek: 

...................................................... 

közvetlen szolgálati elöljáró 

8. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

NYOMKÖVETÉSI MUNKANAPLÓ 

Kutya avatási neve: .......................................................................................... .......................... 

Nyomfektető neve: ........................................................................................................... ........... 

Talaj:...................................................................................... ...................................................... 

Hőmérséklet: ................................................................................................................ ............... 

Légmozgás (erőssége, iránya): .................................................................................................. 



Csapadék: ................................................................................................................... ................ 

Időkiesés: .....................................................................................................................................  

Nyomkövetés megkezdése / befejezése: ....................................................................................  

A kutya munkájának rövid értékelése: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

Dátum: .............................................................. 

9. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

A szolgálati kutyák főbb élettani igényei 

   Kölyök növendék  

12 hóig 

 Intenzív igénybevétel 

esetén 

 Normál szolgálati 

igény esetén 

 Vemhes és szoptató 

szukák 

 Nyersfehérje (%) min.  29  27  25  30 

 Nyerszsír (%) min.  17  14  12  16 

 Nyersrost (%)  1,5-3  1,5-3  1,5-4  1,5-4 

 Ca (%)  0,8  0,8  0,8  0,8 

 P (%)  0,6  0,6  0,6  0,6 

Ca: P =1,2-1,4:1. 

10. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

A szolgálati kutyák ellátását biztosító kutyatáp mennyiség napi lebontásban 

 Életkor 
 Szükséges napi 

takarmány mennyiség 

grammban 

 Táp kategóriák 
 Indokolt eltérések 0 C fok 

alatti hőmérséklet esetén. 

 3-5 hét  150 ml  tejpótló  ------------ 

 2-3 hónapig  350 g  Puppy vagy baby dog táp  ------------ 

 3-4 hónapig  400 g  Junior táp  +100g/nap 

 4-7 hónapig  450 g  Junior táp  +150g/nap 

 7-12 hónapig  500 g  Junior táp  +200g/nap 

 12-15 hónapig  550 g  Junior táp  +250g/nap 

 15 hónaptól  600 g  Felnőtt táp közepes, illetve nagy 

igénybevételnek kitett kutyának 

 +250g/nap 

 Vemhes szuka a 

vemhesség 2. hónapjában 

 750 g   Vemhes, szoptató kutyatáp  +250g/nap 

 Szuka a szoptatás 

időszakában, (dajka kutya 

esetében is) 

 1000 g  Vemhes, szoptató kutyatáp  +300g/nap 

 40 kg testtömeg feletti 

kutyák esetén 

 750 g  Felnőtt közepes, illetve nagy 

igénybevételnek kitett kutyának 

 +350g/nap 

11. számú melléklet a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 



I. A kutyaátvétel lebonyolításának rendje 

1. „A” kategóriájú kutyák átvételéhez 

1.1. Általános rendőrkutya 
1.1.1. Kiváló: 

a) 200-300 lépés hosszúságú nyomot legalább 1 töréssel kidolgoz, a tárgyat jelzi; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) kereső gyakorlatokat jó szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

d) az őrző-védő gyakorlatokat kiválóan teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) kizáró ok nem áll fenn a „B” kategóriánál leírtak szerint. 

1.1.2. Jó: 

a) 200-300 lépés hosszúságú, legalább 1 törést tartalmazó nyomot tárgyjelzés nélkül kidolgoz; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) kereső gyakorlatokat megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

d) őrző-védő gyakorlatokat legalább jó szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) kizáró ok nem áll fenn a „B” kategóriánál leírtak szerint. 

1.1.3. Megfelelő: 

a) 200-300 lépés hosszúságú, legalább 1 törést tartalmazó nyomot sok segítséggel kidolgoz; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) kereső gyakorlatokat megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

d) őrző-védő gyakorlatokat legalább megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) kizáró ok nem áll fenn a „B” kategóriánál leírtak szerint. 

1.2. Szagazonosító kutya 
1.2.1. Kiváló: 

a) alapvizsgát kiválóan teljesíti; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) kizáró ok nem áll fenn a „B” kategóriánál leírtak szerint. 

1.2.2. Jó: 

a) alapvizsgát megfelelő szinten teljesíti; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) kizáró ok nem áll fenn a „B” kategóriánál leírtak szerint. 

1.2.3. Megfelelő: 

a) alapvizsgát „üres keresés” nélkül teljesíti; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) kizáró ok nem áll fenn a „B” kategóriánál leírtak szerint. 

1.3. Kereső kutya 
1.3.1. Kiváló: 

a) jól megalapozott keresőkészség és jelzésmód, 

b) min. 10 perc keresőmunka (összesen), önállóan, nagy akarattal, felesleges segítség nélkül; 

c) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

d) őrző-védő fajtájú kutyáknál jó fogáskészség a „B” kategóriánál leírt „Fogáskészség vizsgálata pórázon tartott 

kutyával”, „Magabiztosság, dinamizmus vizsgálata (épületben)”, valamint „Magabiztosság vizsgálata magasban 

(legalább 80 cm magas, 10 m
2

 alapterületű, nem csúszós padlózatú dobogón) történő őrző-védő munka során” 

gyakorlat szerint végrehajtva; 

e) tetemkereső kutyánál reakció vizsgálat célszagra; 

f) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.3.2. Jó: 

a) jól megalapozott keresőkészség és jelzésmód; 

b) min. 10 perc keresőmunka (összesen), önállóan, de kis segítséget igényelve; 

c) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

d) őrző-védő fajtájú kutyáknál megfelelő fogáskészség a „B” kategóriánál leírt „Fogáskészség vizsgálata pórázon 

tartott kutyával”, „Magabiztosság, dinamizmus vizsgálata (épületben)”, valamint „Magabiztosság vizsgálata 



magasban (legalább 80 cm magas, 10 m
2

 alapterületű, nem csúszós padlózatú dobogón) történő őrző-védő munka 

során” gyakorlat szerint végrehajtva; 

e) tetemkereső kutyánál reakció vizsgálat célszagra; 

f) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.3.3. Megfelelő: 

a) jól megalapozott keresőkészség és jelzésmód; 

b) min. 5 perc munka (összesen); 

c) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

d) őrző-védő fajtájú kutyáknál hiányos fogáskészség a „B” kategóriánál leírt „Fogáskészség vizsgálata pórázon 

tartott kutyával”, „Magabiztosság, dinamizmus vizsgálata (épületben)”, valamint „Magabiztosság vizsgálata 

magasban (legalább 80 cm magas, 10 m
2

 alapterületű, nem csúszós padlózatú dobogón) történő őrző-védő munka 

során” gyakorlat szerint végrehajtva; 

e) tetemkereső kutyánál reakció vizsgálat célszagra; 

f) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.4. Járőrkutya 
1.4.1. Kiváló: 

a) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

b) szájkosarat tűri; 

c) kereső gyakorlatokat jó szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

d) őrző-védő gyakorlatokat kiválóan teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.4.2. Jó: 

a) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

b) szájkosarat tűri; 

c) kereső gyakorlatokat megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

d) őrző-védő gyakorlatokat legalább jó szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.4.3. Megfelelő: 

a) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

b) szájkosarat tűri; 

c) kereső gyakorlatokat hiányosan teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

d) őrző-védő gyakorlatokat legalább megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.5. Nyomkövető kutya 
Nem őrző-védő fajtájú kutyák részére az őrző-védő gyakorlatok végrehajtása nem kötelező. Az őrző-védő 

gyakorlatok során a „Védekezési ösztön vizsgálata épületben”, illetve az „A kutya reakciójának vizsgálata civil 

személlyel szemben” gyakorlat elbírálása nem kötelező. 

1.5.1. Kiváló: 

a) 400-500 lépés hosszúságú nyomot legalább 1 töréssel, a tárgyat jelezve kidolgoz; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) magabiztosan viselkedik idegen személyek között; 

d) kereső gyakorlatokat kiválóan teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) az őrző-védő gyakorlatokat jó szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

f) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.5.2. Jó: 

a) 400-500 lépés hosszúságú nyomot legalább 1 töréssel tárgyjelzés nélkül kidolgoz; 

b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) magabiztosan viselkedik idegen személyek között; 

d) kereső gyakorlatokat jó szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) őrző-védő gyakorlatokat legalább megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

f) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

1.5.3. Megfelelő: 

a) 400-500 lépés hosszúságú nyomot legalább 1 töréssel, sok segítséggel kidolgoz; 



b) fegyelmező gyakorlatokat teljesíti; 

c) magabiztos viselkedés idegen személyek között; 

d) kereső gyakorlatokat megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

e) őrző-védő gyakorlatokat legalább megfelelő szinten teljesíti a „B” kategóriánál leírtak szerint; 

f) a „B” kategóriánál leírt kizáró ok nem áll fenn. 

2. „B” kategóriájú kutyák átvételéhez 

2.1. Általános szemrevételezés, lövés hanghatására történő reakció vizsgálata 
2.1.1. A szakmai bizottság (a továbbiakban: bizottság) állásban és mozgás közben is megvizsgálja a kutyákat. 

2.1.2. A bizottság elnökének utasítására legalább 7.62 kaliberű automata kézi lőfegyverből „vaklőszerrel”, a 

kutyától 15-20 m-re leadott, legalább 4 lövés hangjára, valamint járó motorú légfékes jármű mellett kb. 5 m-re 

elhaladva mutatott reakció vizsgálata kötelező. Ezen felül vizsgálni kell a kutya viselkedését magasban (legalább 1 m 

magas, 80 cm széles, 4 m hosszú betonrámpa), sötétben (ablak nélküli, legalább 15 m
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 helyiségben), szűk helyen 

(legfeljebb 1,5 m széles és 1 m mély), mélységben (szabvány méretű, legalább 10 lépcsőfokkal ellátott pl.: 

pincelejáróban). A kutyának a gazdáját pórázon vezetve, de kényszer nélkül kell követnie. 

2.1.3. A továbbiakban a „Keresés szabadban” gyakorlatnak helyt adó területen vizsgálni kell a kutya kötődését 

vezetőjéhez. A gazda szabadon engedi a kutyát (agresszív kutyákon szájkosár kötelező). Megvárja, amíg a kutya 

eltávolodik tőle, majd jutalomfalat vagy apport felmutatása nélkül magához hívja. A kutyának legfeljebb a gazda 

negyedik hang- vagy látjelére a gazdához vissza kell térnie, és hagynia kell magát ismét pórázra venni. 

2.1.4. Ezen részben csak kategórikus döntés születhet, amelynek értelmében a bizottság a kutyát további képesség 

vizsgálatra alkalmasnak tartja, illetve kizárja a további vizsgálatokból. 

2.1.5. Kizáró okok: 

a) 12 hónap, kizárólag őrző-védő célú kutyák esetén 14 hónap alatti életkor; 

b) sérült, jelentős esztétikai hibával jelentkezik; 

c) nagyobb fokú lábszerkezeti hibával rendelkezik (pl. francia állás, tehénállás, medvetalp); 

d) mozgásban sántít, illetve rogyadozik, dülöngél; 

e) lövés hanghatására félelmet, bizonytalan viselkedést mutat; 

f) fajtársaival szemben indokolatlan agresszivitást mutat; 

g) járó motorú járművel szemben, ill. magasban, sötétben, szűk helyen, mélyben (pl. pincelejáró) félelmet mutat. 

2.2. Kereső gyakorlatok 

2.2.1. Keresőkészség vizsgálata szabadban 
2.2.1.1. 20-30 m-es erdős-bokros területen, kb. 15-20 m-re dobott (6-8 cm átmérőjű labdával ellátott labdapóráz) 

apporttárgy. A gazda által dobott apportot a kutya késleltetés nélkül üldözheti és keresheti, majd a visszahozott 

apportot a gazda átadja a bizottság tagjának, aki azt ismételten eldobja. A gyakorlat értékelése ettől a ponttól 

kezdődik. A kutya a keresést kb. 3 másodperc késleltetéssel kezdheti meg, miután az apport megállt. A kutyán nincs 

póráz, a gazda nem hagyhatja el a helyét. Az apport a kutya számára nem látható helyen legyen. 

2.2.1.2. Őrző-védő célú kutyáknál nem kötelező a gyakorlat végrehajtása, de ezen kutyáknál is vizsgálni kell az 

apportkészséget. Ebben az esetben a pórázon tartott kutyával a gazda apportozó játékot kezdeményez, a kutyával 

huzakodik, megkísérli az apportnál fogva négy lábáról kiemelni. Amennyiben a kutya a bizottság szerint 

megfelelően küzd az apportért, azt a gazda átengedheti neki. Az így megállapított értékelés megfelelő vagy nem 

megfelelő lehet. 

2.2.1.3. Kiváló: 

a) a kutya egyenletes tempóban, kitartóan, hosszan keresi a kb. 20-25 m-re eldobott labdát (apportot), azt segítség 

nélkül megtalálja; 

b) munkája közben egyértelműen látszik, hogy használja az orrát, és támaszkodik a légáramlatokra; 

c) környezeti ingerekkel nem foglalkozik. 

2.2.1.4. Jó: 

a) a kutya az eldobott labdát (apportot) egyenletes tempóban keresi, de visszamegy a kutyavezetőhöz, segítséget 

vár; 

b) kis segítséggel oldja meg a feladatot; 

c) elvonó ingerekre kissé reagál, de nem adja fel a keresést. 

2.2.1.5. Megfelelő: 



a) a kutya az eldobott tárgyat egyenletes tempóban, nagyrészt a szemére támaszkodva keresi, csak segítséggel 

tudja megoldani a feladatot; 

b) elvonó ingerekre intenzíven reagál, segítségre újra bekapcsol. 

2.2.1.6. Nem megfelelő: 

a) az eldobott tárgyat nem veszi fel, illetve segítséggel sem keresi; 

b) elvonó ingerekre véglegesen szétkapcsol. 

2.2.2. Apportkészség vizsgálata idegen személlyel 
2.2.2.1. A gazda a bizottság által neki átadott, mintegy 60 cm hosszú vetőzsák segítségével a szabadon engedett 

kutyával megkísérel zsákmányszerző játékot játszani. Megfogatja a kutyával a vetőzsákot, huzakodik vele, majd 

megkísérli kiemelni. Lehetőleg a kutya lábai hagyják el a talajt. Ezt követően a vetőzsákot átadja a bizottság 

tagjának, aki a fentieket ismét megkísérli végrehajtani. Ezek után a gazda a kutyától elveszi a vetőzsákot, majd a 

kutyával megfogatja saját, ismerős apportját (labdáját). 

2.2.2.2. Kiváló: 

a) idegen személlyel is rögtön hajlandó játszani, a felkínált apportot kézből megfogja, azt igyekszik megszerezni, 

megszerzés után birtokolni; 

b) a játék során apportnál fogva úgy kiemelhető, hogy négy lába a talajt elhagyja; 

c) viselkedése végig magabiztos, nem morog, szőrét nem borzolja. 

2.2.2.3. Jó: 

a) irányadók az előző pontban foglaltak, de a megszerzés után nem igyekszik birtokolni, vagy a megszerzett 

apporttal félrevonul, sem az idegennel, sem a gazdával nem kommunikál, csak másik apport felmutatásával 

behívható; 

b) idegen személlyel szemben bizonytalan, négy lába elhagyja a talajt, de morog, szőrét borzolja. 

2.2.2.4. Megfelelő: irányadók az előző pontban foglaltak, ám az apportnál fogva nem kiemelhető, azt az emeléskor 

elengedi, de aztán ismét megfogja, illetve másik apport felmutatására sem jön vissza. 

2.2.2.5. Nem megfelelő: a felkínált apportot kézből, idegentől nem fogadja el. 

2.2.3. Keresőkészség vizsgálata épületben 

Őrző-védő célú kutyáknál nem kötelező. Több helyiségből álló, bebútorozott, 30-40 m
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 területű épület. Legalább 

4 apportrejtés (magas legalább 80 cm , mély legalább 30 cm, valamint sötét helyen és legalább négy eltérő anyagú és 

méretű) zavaró tárgyakkal borított helyen. A kutyán nem lehet póráz, a gazda nem hagyhatja el a helyét. 

2.2.4. Problémamegoldó képesség 
2.2.4.1. Kiváló: 

a) a kutya az eldobott-rejtett tárgyat (labda) kitartóan keresi, és segítség nélkül megtalálja, a felmerülő 

problémákat önállóan megoldja; 

b) légáramlatok használata látszik, környezeti ingerekkel nem foglalkozik; 

c) keresés közben a bizottság tagjának irányítását elfogadja. 

2.2.4.2. Jó: 

a) az eldobott rejtett tárgyat kitartóan keresi, de a munkáján nem látszik a céltudatosság; 

b) a feladatot, illetve a felmerülő problémákat kis segítséggel oldja meg; 

c) környezeti ingerekkel kissé foglalkozik. 

2.2.4.3. Megfelelő: az eldobott rejtett tárgyat segítséggel képes megtalálni, de azt egyértelműen jelzi. 

2.2.4.4. Nem megfelelő: az elrejtett tárgyat nem keresi, illetve véglegesen otthagyja, azt egyáltalán nem jelzi. 

2.2.5. Orrhasználat 
2.2.5.1. Kiváló: 

a) munka közben a kutyán egyértelműen látszik a légáramlatok használata, szaglás közben jól hallhatóan használja 

az orrát, szuszogó hangot ad ki; 

b) az átkutatandó felületet aprólékosan, szisztematikusan vizsgálja át; 

c) viselkedése a keresett tárgy közelében látványosan megváltozik, aprólékosabbá válik. 

2.2.5.2. Jó: munka közben a kutyán egyértelműen látszik a légáramlatok használata, de az átkutatandó felületet 

felületesen vizsgálja át, de még önállóan, vagy minimális segítséggel oldja meg a feladatot. 

2.2.5.3. Megfelelő: felületes munka, nem koncentrál teljesen a feladatra, irányítás szükséges, de egyértelműen jelzi 

a segítséggel felkutatott tárgyat. 



2.2.5.4. Nem megfelelő: nem keres, segítséggel sem képes az elrejtett tárgyat megtalálni. 

2.2.6. Megszerzés 
2.2.6.1. Kiváló: a különböző szituációkban elrejtett tárgyat önmagától megtalálja, ha elérhetetlen a számára, 

folyamatosan törekszik az irányába, megpróbálja több oldalról is megközelíteni, mélység, magasság, akadályok nem 

okoznak problémát. 

2.2.6.2. Jó: 

a) a kiváló minősítésnél leírtakat teljesíti, de segítséggel, nem kellő önállósággal; 

b) nehezebb szituációkat nem tudja egyedül megoldani. 

2.2.6.3. Megfelelő: bizonytalanságok nélkül, de csak segítséggel dolgozik a különböző szituációkban. 

2.2.6.4. Nem megfelelő: a keresés közben felmerülő problémát segítséggel sem képes megoldani, a kutyavezető 

nélkül a keresést feladja. 

2.3. Őrző-védő gyakorlatok 
2.3.1. Kereső célú, nem őrző-védő fajtájú kutyák részére nem kötelezők, ám őket laza pórázon - 

viselkedésvizsgálat céljából - egy 5-6 főből álló embercsoporton át kell vezetni. A csoport tagjai nem provokálhatják 

a kutyákat. 

2.3.2. Alkalmas az a kutya, amelyik az emberekkel szemben közömbös vagy barátságos viselkedést tanúsít, a 

csoport tagjaitól nem fél, illetve őket nem próbálja megtámadni. 

2.3.3. Nem alkalmas az a kutya, amelyik az emberektől fél vagy az embereket igyekszik megtámadni. Szintén nem 

alkalmas az a kutya, amelyik szabadon engedve más kutyával keresi a harcot. 

2.3.4. Védekezési ösztön vizsgálata épületben 
2.3.4.1. A kutyavezető egyhelyben megáll, és a kutyát kiengedi a póráz végére. A civil ruhában lévő segéd a 

bizottság utasítására egy ostorcsapással elkezdi a gyakorlatot. Folyamatos „passzív”, fenyegető magatartással közelít 

a kutya felé (lassan, araszolva, folyamatosan a kutya szemébe nézve, hang nélkül). 

2.3.4.2. Kiváló: 

a) ha a kutya intenzíven, határozottan támadja a segédet; 

b) a kutya érdemben nem hátrál. 

2.3.4.3. Jó: 

a) ha a kutya intenzíven, határozottan támadja a segédet; 

b) amennyiben a kutya nem kapcsol azonnal őrző-védő munkába vagy enyhe bizonytalanságot mutat (pl. a póráz 

meglazulása), akkor a segéd megtorpan, kissé kitér oldalra, valamint újabb ostorcsapással ingerli a kutyát. 

Amennyiben a kutya magabiztos őrző-védő munkát mutat, akkor a segéd megismétli a „passzív” fenyegetést. 

2.3.4.4. Megfelelő: ha a kutya csak az aktív fenyegetésre mutat határozott védő készséget. (Passzív fenyegetésre 

ellentámadása bizonytalan. Kissé behátrál, de kitámad, illetve feszülten figyeli a segédet, esetleg morog.) 

2.3.5. A kutya reakciójának vizsgálata civil személlyel szemben 
2.3.5.1. A segéd civil ruházatban ingerli a kutyát, majd elfut egy másik helyiségbe, és ott elrejtőzik úgy, hogy a 

kutya láthassa, de ne férjen hozzá. A gyakorlatot csak olyan kutyával lehet megkezdeni, ami legalább jó minősítést 

ért el az első vizsgálaton. 

Kereső célú kutyáknál nem kötelező gyakorlat. 

2.3.5.2. Kiváló: ha az eb folyamatosan (legalább 10 másodpercig) és intenzíven próbálja a segédet megfogni, 

illetve jelezni (ugat, felugrál, igyekszik a helyiségbe bejutni). 

2.3.5.3. Jó: ha a kutya elsődleges szándékból, a segéd által adott kis mértékű ingerre (ostorcsattanás), de önállóan 

próbálja a segédet megfogni, illetve jelezni és/vagy a gazdájához egyszer visszatér, de ismételt utasításra folytatja a 

feladatát. 

2.3.5.4. Megfelelő: 

a) ha a kutya legfeljebb háromszor visszamegy a vezetőjéhez, de az elrejtőzött személy jelzését legalább 10 

másodpercig kitartja; 

b) csak a segéd által adott folyamatos ingerléssel teljesíti a gyakorlatot. 

2.3.5.5. Nem megfelelő: 

a) ha a kutya érdektelenséget mutat a segéd irányába, vagy a jelzését minimum 10 másodpercig nem tartja ki; 

b) a gyakorlatot a segéd segítségével sem teljesíti. 

2.3.6. Fogáskészség vizsgálata pórázon tartott kutyával 



2.3.6.1. A segéd „kemény” védőkar segítségével megfogatja a pórázon lévő kutyát, és fogás közben fenyegeti 

klappé (zörgőbot), illetve ostor használatával. 

2.3.6.2. Kiváló: ha a kutya erős, teli, nyugodt fogást mutat a kemény védőkaron. 

2.3.6.3. Jó: ha a kutya fogása erős, nyugodt, de nem teli fogást mutat. 

2.3.6.4. Megfelelő: ha a kutya fogása erős, de félpofás illetve a fenyegetés hatására többször fogást vált a 

védőkaron, de utána azonnal belenyugszik. 

2.3.6.5. Nem megfelelő: ha a kutya fogása gyenge, ideges és/vagy a fenyegetés hatására a védőkart elengedi, 

illetve félelmet mutat. 

2.3.7. A 2.3.4. és a 2.3.6. számú gyakorlatot legalább megfelelő szintre teljesíteni kell, ellenkező esetben a kutya 

közrendvédelmi területen (járőr, általános rendőr, közrendvédelmi speciális) őrző-védő munkára nem vásárolható 

meg. 

2.3.8. Magabiztosság, dinamizmus vizsgálata (épületben) 
2.3.8.1. A pórázon tartott kutyát a segéd ingerli, majd átmegy egy másik helyiségbe. A felvezető a segéd vagy a 

bizottság utasítására elengedi a kutyát. 

2.3.8.2. Kiváló: ha a kutya nagy lendülettel, célirányosan és magabiztosan ragadja meg a védőkart. 

2.3.8.3. Jó: ha a kutya kellő lendülettel, magabiztosan ragadja meg a védőkart. 

2.3.8.4. Megfelelő: ha a kutya kellő lendülettel ragadja meg a védőkart, de lehetne célirányosabb, magabiztosabb. 

2.3.8.5. Nem megfelelő: ha a kutya nem kellő lendülettel, bizonytalanul ragadja meg a védőkart, illetve 

érdektelenséget vagy félelmet mutat. 

2.3.9. Magabiztosság vizsgálata magasban (legalább 80 cm magas, 10 m
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 alapterületű, nem csúszós 

padlózatú dobogón) történő őrző-védő munka során 
2.3.9.1. A feladatot csak olyan kutyával lehet megkezdeni, amelyik a 2.3.6. számú gyakorlatot legalább jó szintre 

teljesítette. 

2.3.9.2. A kutyavezető megáll egyhelyben, megfogja a kutya nyakörvét, a póráz végét pedig átadja a bizottság 

egyik tagjának. A segéd ingerli a kutyát, majd felmegy a dobogóra. 

2.3.9.3. Kiváló: 

a) ha a kutya önállóan, pórázzal adott segítség nélkül felugrik a dobogóra és célirányosan, magabiztosan ragadja 

meg a védőkart; 

b) a fogás minősége a felemeléskor, illetve a segéd lábbal történő dobbantásakor sem változik. 

2.3.9.4. Jó: ha a kutya pórázsegítséggel ugrik fel a dobogóra, de magabiztosan ragadja meg a védőkart, vagy 

önállóan ugrik fel, de a dobogón viselkedhetne természetesebben. 

2.3.9.5. Megfelelő: ha a kutya pórázsegítséggel is csak többszöri próbálkozásra ugrik fel a dobogóra, illetve ott 

viselkedhetne természetesebben, de a fogását végig kitartja. 

2.3.9.6. Nem megfelelő: ha a kutya a gyakorlat során bárhol félelmet, vagy érdektelenséget mutat, illetve nem 

lehet felugratni a dobogóra. 

2.3.10. Őrző-védő készség vizsgálata szabadban (szembetámadás) 
2.3.10.1. A segéd elfut a kutyától kb. 50 lépés távolságra. A kutya gazdája a bizottság elnökének utasítására póráz 

nélkül a „fogd!” vezényszóval a segéd elfogására küldi a kutyáját. A segéd ekkor szembefordul a kutyával és a 

védőkart a teste mellett vagy mögött tartva, fenyegető testtartással közeledik a kutya felé. 

2.3.10.2. A védőkart csak a legutolsó szakaszban, a kutya elrugaszkodásának pillanatában kínálja fogásra. Abban 

az esetben, ha a kutya bizonytalan viselkedést mutat, addig terheli pszichikálisan azt, amíg vagy egyértelmű támadó, 

vagy menekülő szándékot nem mutat. 

2.3.10.3. Kiváló: ha a kutya nagy lendülettel, célirányosan és magabiztosan ragadja meg a védőkart, dinamizmusa 

a fenyegetés hatására sem csökken. 

2.3.10.4. Jó: ha a kutya kellő lendülettel, magabiztosan ragadja meg a védőkart, lendülete, dinamizmusa a 

segédhez közeledve csökken. 

2.3.10.5. Megfelelő: ha a kutya megfelelő lendülettel ragadja meg a védőkart, de lehetne célirányosabb, 

magabiztosabb. 

2.3.10.6. Nem megfelelő: ha a kutya nem kellő lendülettel és/vagy bizonytalanul ragadja meg a védőkart, illetve 

érdektelenséget vagy félelmet mutat. 



3. „C” kategóriájú kutyák átvételéhez 

3.1. Általános alkalmasság: 
a) 10 hónap feletti életkor; 

b) 25-30 m távolságból leadott lövés hanghatására, járó motorú személygépkocsi hangjára történő reakció 

vizsgálata; 

c) viselkedés vizsgálata más kutyák, emberek között, szabadban, illetve épületen belül emberek között vizsgálva. 

3.2. Kizáró okok: 
a) 10 hónap alatti életkor; 

b) sérült, jelentős esztétikai hibával rendelkezik; 

c) nagyobb fokú lábszerkezeti hibával rendelkezik; 

d) mozgásban sántít, illetve rogyadozik, dülöngél; 

e) lövés, illetve jármű hangjára oldhatatlan félelmet mutat; 

f) fajtársaival szemben indokolatlan félelmet mutat; 

g) zörgő tárgyak között oldhatatlan félelmet mutat. 

3.3. Kereső gyakorlatok 

3.3.1. Keresőkészség vizsgálata szabadban 
3.3.1.1. Azonos a „B” kategóriájú kutyákéval, de az eldobás távolsága kb. 10-15 m. 

3.3.1.2. Őrző-védő célú kutyáknál nem kötelező a gyakorlat végrehajtása, de ezen kutyáknál is vizsgálni kell az 

apportkészséget. Ebben az esetben a pórázon tartott kutyával a gazda apportozó játékot kezdeményez, a kutyával 

huzakodik, megkísérli az apportnál fogva négy lábáról kiemelni. 

3.3.1.3. Amennyiben a kutya a bizottság szerint megfelelően küzd az apportért, azt a gazda átengedheti neki. Az 

így megállapított értékelés megfelelő vagy nem megfelelő lehet. 

3.3.1.4. Kiváló: 

a) a kutya az eldobott labdát (apportot) lendületesen kezdi keresni, keresés közben elsősorban az orrára, illetve 

szaglására támaszkodik, a légáramlatokat kihasználja, de kitartása még nem kifejezett; 

b) a keresés közben segítséget vár, de a vezető segítségével végrehajtja a feladatot; 

c) elvonó ingerekre nem vagy csak kissé reagál, de a keresést nem adja fel. 

3.3.1.5. Jó: 

a) a kutya az eldobott tárgyat jó stílusban keresi, de a légáramlatokat még nem használja ki, néha a szemére 

támaszkodva keresi, csak segítséggel tudja megoldani a feladatot; 

b) elvonó ingerekre intenzíven reagál, segítségre újra bekapcsol. 

3.3.1.6. Megfelelő: az eldobott labdát csak kivárás nélkül engedve, kis területet (legfeljebb 25 négyzetméter) 

átvizsgálva hajlandó megkeresni. 

3.3.1.7. Nem megfelelő: 

a) az eldobott tárgyat nem veszi fel, illetve segítséggel sem keresi; 

b) elvonó ingerekre véglegesen szétkapcsol. 

3.3.2. Apportkészség vizsgálata idegen személlyel 
3.3.2.1. A gazda a bizottság által neki átadott, mintegy 60 cm hosszú vetőzsák segítségével a szabadon engedett 

kutyával megkísérel zsákmányszerző játékot játszani. Megfogatja a kutyával a vetőzsákot, huzakodik vele, majd 

megkísérli kiemelni. Lehetőleg a kutya lábai hagyják el a talajt. Ezt követően a vetőzsákot átadja a bizottság 

tagjának, aki a fentieket ismét megkísérli végrehajtani. Ezek után a gazda a kutyától elveszi a vetőzsákot, majd a 

kutyával megfogatja saját, ismerős apportját (labdáját). 

3.3.2.2. Kiváló: 

a) idegen személlyel is rögtön hajlandó játszani, a felkínált apportot kézből megfogja, azt igyekszik megszerezni, 

megszerzés után birtokolni; 

b) a játék során apportnál fogva úgy kiemelhető, hogy négy lába a talajt elhagyja; 

c) viselkedése végig magabiztos, nem morog, szőrét nem borzolja. 

3.3.2.3. Jó: 



a) irányadók az előző pontban foglaltak, de a megszerzés után nem igyekszik birtokolni, vagy a megszerzett 

apporttal félrevonul, sem az idegennel, sem a gazdával nem kommunikál, csak másik apport felmutatásával 

behívható; 

b) idegen személlyel szemben bizonytalan, négy lába elhagyja a talajt, de morog, szőrét borzolja. 

3.3.2.4. Megfelelő: irányadók az előző pontban foglaltak, ám az apportnál fogva nem kiemelhető, azt az emeléskor 

elengedi, de aztán ismét megfogja, illetve másik apport felmutatására sem jön vissza. 

3.3.2.5. Nem megfelelő: a felkínált apportot kézből, idegentől nem fogadja el. 

3.3.3. Keresőkészség vizsgálata épületben 
3.3.3.1. A „B” kategóriánál leírt épületben, az előző gyakorlat folytatásaként kerül végrehajtásra. A kutyán nem 

lehet póráz, a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét. 

3.3.3.2. Az apportot a bizottság tagja háromszor dobja el. A 3 apportozás közül az egyiknél a kutya megszerzési 

vágyát elbírálni alkalmas rejtést kell beállítani. Az apportot sötét, magas helyre (legfeljebb 1 m), illetve zavaró 

tárgyakkal borított helyre kell rejteni. Két apportozás között a megszerzett apporttal a kutya és a gazda játszhat. 

3.3.4. Problémamegoldó képesség 
3.3.4.1. Kiváló: 

a) a kutya az eldobott labdát (apportot) egyenletes tempóban keresi, de visszamegy a kutyavezetőhöz, segítséget 

vár; 

b) kis segítséggel oldja meg a feladatot; 

c) elvonó ingerekre kissé reagál, de nem adja fel a keresést. 

3.3.4.2. Jó: 

a) a kutya az eldobott tárggyal egyenletes tempóban, nagyrészt a szemére támaszkodva keresi, csak segítséggel 

tudja megoldani a feladatot; 

b) elvonó ingerekre intenzíven reagál, segítségre újra bekapcsol. 

3.3.4.3. Megfelelő: az elrejtett, dobott tárgyat segítséggel képes megtalálni, de azt nem egyértelműen jelzi. 

3.3.4.4. Nem megfelelő: 

a) az eldobott tárgyat nem veszi fel, illetve segítséggel sem keresi; 

b) elvonó ingerekre véglegesen szétkapcsol. 

3.3.5. Orrhasználat 
3.3.5.1. Kiváló: 

a) a kutya az eldobott labdát (apportot) egyenletes tempóban keresi, de visszamegy a kutyavezetőhöz, segítséget 

vár; 

b) kis segítséggel oldja meg a feladatot; 

c) elvonó ingerekre kissé reagál, de nem adja fel a keresést. 

3.3.5.2. Jó: 

a) a kutya az eldobott tárggyal egyenletes tempóban, nagyrészt a szemére támaszkodva keresi, csak segítséggel 

tudja megoldani a feladatot; 

b) elvonó ingerekre intenzíven reagál, segítségre újra bekapcsol. 

3.3.5.3. Megfelelő: csak irányítással képes a feladat elvégzésére, jelzése nem egyértelmű. 

3.3.5.4. Nem megfelelő: 

a) az eldobott tárgyat nem veszi fel, illetve segítséggel sem keresi; 

b) elvonó ingerekre véglegesen szétkapcsol. 

3.3.6. Megszerzés 
3.3.6.1. Kiváló: a különböző szituációkban elrejtett tárgyat önmagától megtalálja, ha elérhetetlen a számára, 

folyamatosan törekszik az irányába, megpróbálja több oldalról is megközelíteni, mélység, magasság, akadályok nem 

okoznak problémát. 

3.3.6.2. Jó: 

a) kiváló, de segítséggel; 

b) önálló munka nélkül; 

c) nehezebb szituációkat nem tudja egyedül megoldani. 

3.3.6.3. Megfelelő: bizonytalanságok nélkül, de csak segítséggel dolgozik a különböző szituációkban. 

3.3.6.4. Nem megfelelő: a keresés közben felmerülő problémát segítséggel sem képes megoldani, a vezető nélkül a 

keresést feladja. 



3.4. Őrző-védő gyakorlatok 
3.4.1. Kereső célú, nem őrző-védő fajtájú kutyák részére nem kötelezőek, ám őket laza pórázon - 

viselkedésvizsgálat céljából - egy 5-6 főből álló embercsoporton át kell vezetni. A csoport tagjai nem provokálhatják 

a kutyákat. 

3.4.2. Alkalmas az a kutya, amelyik az emberekkel szemben közömbös, vagy barátságos viselkedést tanúsít, a 

csoport tagjaitól nem fél, illetve őket nem próbálja megtámadni. 

3.4.3. Nem alkalmas az a kutya, amelyik az emberektől fél vagy őket igyekszik megtámadni. Szintén nem 

alkalmas az a kutya, amelyik szabadon engedve más kutyával keresi a harcot. 

3.4.4. Fogáskészség vizsgálata pórázon tartott kutyával 
3.4.4.1. Irányadók a „B” kategóriánál leírtak, de ék (fogópárna) igénybevételével. 

3.4.4.2. Kiváló: ha a kutya stabil, teli, erős fogást mutat a fogópárnán, azt megszerezve birtokolni igyekszik, az 

elvételig a szájában tartja. 

3.4.4.3. Jó: ha a kutya fogása erős, teli, de a fenyegetés hatására párszor fogást vált a fogópárnán. 

3.4.4.4. Megfelelő: ha a kutya fogása erős, de félpofás, illetve a fenyegetés hatására többször fogást vált a 

fogópárnán, de utána azonnal belenyugszik. 

3.4.4.5. Nem megfelelő: ha a kutya fogása gyenge, ideges és/vagy a fenyegetés hatására a fogópárnát elengedi, 

illetve félelmet mutat. 

3.4.5. Magabiztosság, dinamizmus vizsgálata épületben 
3.4.5.1. Irányadó a „B” kategóriánál leírt gyakorlat, de ék (fogópárna) használatával. 

3.4.5.2. Kiváló: ha a kutya stabil, teli, erős fogást mutat a kemény fogópárnán, jó lendülettel tör a segéd felé. 

3.4.5.3. Jó: ha a kutya fogása erős, teli, de a fenyegetés hatására párszor fogást vált a fogópárnán. 

3.4.5.4. Megfelelő: ha a kutya fogása erős, de félpofás, illetve a fenyegetés hatására többször fogást vált a 

fogópárnán, de utána azonnal belenyugszik. 

3.4.5.5. Nem megfelelő: ha a kutya fogása gyenge, ideges és/vagy a fenyegetés hatására a fogópárnát elengedi, 

illetve félelmet mutat. 

3.4.6. Magabiztosság vizsgálata magasban történő őrző-védő munka során 
3.4.6.1. Irányadók a „B” kategóriánál leírtak, de ék (fogópárna) használatával. 

3.4.6.2. Kiváló: ha a kutya stabil, teli, erős fogást mutat a fogópárnán, a dobogóra pórázsegítséggel felugrik. 

3.4.6.3. Jó: ha a kutya a dobogóra pórázsegítséggel felugrik, fogása erős, teli, de a fenyegetés hatására párszor 

fogást vált a fogópárnán. 

3.4.6.4. Megfelelő: ha a kutya a dobogóra csak többszöri pórázsegítséggel ugrik, felfogása erős, de félpofás, illetve 

a fenyegetés hatására többször fogást vált a fogópárnán, de utána azonnal belenyugszik. 

3.4.6.5. Nem megfelelő: ha a kutya fogása gyenge, ideges és/vagy a fenyegetés hatására a fogópárnát elengedi, 

illetve félelmet mutat. 

4. „D” kategóriájú kutyák átvételéhez 

4.1. Általános alkalmasság: 
a) ebben a kategóriában csak olyan kutyák vásárolhatók meg, amelyek jó ösztönökkel és alapviselkedéssel 

rendelkeznek, készségeik, képességeik egyszerű tesztekkel felmérhetők és betöltötték a 7 hónapos kort, de 10 

hónapnál még fiatalabbak; 

b) 35-40 m-ről leadott lövés; 

c) járó motorú személygépjármű hangjára történő viselkedés; 

d) viselkedés épületben különböző (legalább linóleum, beton és járólap) padozatokon, sötét helyen, mozgó, zörgő 

tárgyak között. 

4.2. Kizáró okok: 
a) 7 hónap alatti életkor; 

b) sérült, jelentős esztétikai hibával rendelkezik; 

c) nagyobb fokú lábszerkezeti hibával rendelkezik; 

d) mozgásban sántít, illetve rogyadozik, dülöngél; 

e) lövésre és járó motorú személygépjármű hangjára feloldhatatlan félelmet mutat; 



f) épületben feloldhatatlan félelmet mutat; 

g) fajtársakkal, emberekkel szemben feloldhatatlan félelem vagy kezelhetetlenség jelentkezik. 

4.3. Kereső gyakorlatok 

4.3.1. Dobott apport keresése épületben 
4.3.1.1. A „B” kategóriánál leírt épületben, legalább három alkalommal, az eldobott apport megkeresése kivárás 

nélkül. Zavaró tárgyak között, sötétben, csúszós padlón. A bizottság tagja dobja az apportot. 

4.3.1.2. Kiváló: szituációtól, elvonó ingerektől függetlenül a dobott apportot önállóan megkeresi, megszerzi, 

visszahozza. 

4.3.1.3. Jó: elvonó ingerekre figyel, de keresést nem adja fel, a felmerülő problémákat kis segítséggel megoldja, az 

apportot megszerzi, másik apport felkutatására behívható. 

4.3.1.4. Megfelelő: elvonó ingerekre szétkapcsol, de később tovább keres, a felmerülő problémát csak jelentős 

segítséggel oldja meg, az apportot csak kis segítséggel kísérli meg megszerezni, a megszerzett apporttal félrevonul. 

4.3.1.5. Nem megfelelő: keresésre nem bírható, illetve a megkezdett keresést az elvonó ingerekre feladja. Az 

apportot nem kísérli meg megszerezni, illetve elhagyja, nem birtokolja. 

4.3.2. Zsákmányszerző játék idegen személlyel 
4.3.2.1. A bizottság által rendelkezésére bocsátott, kb. 60 cm hosszúságú vetőzsákkal a gazda a szabadon engedett 

kutyával zsákmányoló játékot kezdeményez. Megfogatja a kutyával a vetőzsákot, huzakodik vele, majd megkísérli 

kiemelni. Lehetőleg a kutya elülső lábai hagyják el a talajt. Amennyiben a kutya a bizottság véleménye szerint 

megfelelő módon reagál, a gazda a vetőzsákot átadja a bizottság egyik tagjának, aki szintén játszik a kutyával. 

4.3.2.2. Kiváló: 

a) idegen személlyel rögtön hajlandó játszani, a felkínált vetőzsákot kézből megfogja, azt igyekszik megszerezni, 

megszerzés után birtokolni; 

b) gazdával történő játék során a zsákmánynál fogva úgy kiemelhető, hogy elülső két lába a talajt elhagyja. 

4.3.2.3. Jó: irányadók az előző pontban foglaltak, de a megszerzés után nem igyekszik birtokolni. 

4.3.2.4. Megfelelő: irányadók a 4.3.2.2. pontban foglaltak, de az apportnál fogva nem kiemelhető. 

4.3.2.5. Nem megfelelő: a felkínált apportot kézből, idegentől nem fogadja el. 

4.4. Őrző-védő készség vizsgálata 
4.4.1. A gyakorlat pórázon tartott kutyával kerül végrehajtásra. A segéd egy kb. 4 m hosszúságú póráz végére 

kötött (őrző-védő célra gyártott) bőr- vagy rongydarabbal, annak mozgatásával, gyenge ostorcsattanással ingerli a 

kutyát, majd megkísérli a rongy- vagy bőrdarabot a kutyával megfogatni. A kutyával huzakodik, illetve a zsákmányt 

a kutyának átengedi. A segéd nem fenyegeti a kutyát, csak annak viselkedése, illetve reakciója függvényében. 

4.4.2. Kiváló: ha a kutya stabil, teli, erős fogást mutat a zsákmányon, azt megszerezve birtokolni igyekszik, azt az 

elvételig a szájában tartja. 

4.4.3. Jó: ha a kutya fogása erős, teli, de párszor fogást vált. 

4.4.4. Megfelelő: ha a kutya fogása erős, de félpofás, illetve többször fogást vált, de utána belenyugszik. 

4.4.5. Nem megfelelő: ha a kutya fogása gyenge, ideges és a zsákmányt elengedi, illetve félelmet mutat. 

5. „E” kategóriájú kutyák átvételéhez 

5.1. A 3-7 hó közötti, kan ivarú, német, belga, vagy holland juhászkutya jellegű kölykök, melyek emberek, más 

kutyák között félelem nélkül mozognak. Épületben, csúszós (sima felületű járólap vagy nedves gumiszőnyeg) padlón 

magabiztosak. 

5.2. A dobott apportot (labda) felveszik, birtokolják, lehetőleg azzal együtt behívhatók. A zsákmányoló játék során 

a fogásra felkínált rongyot, bőrt megfogják. Fogáskészségük jó, a megszerzett zsákmányt birtokolni igyekeznek. 

5.3. Sötét, szűk, mély, magas (legfeljebb 1 m) helyeken indokolatlan félelmet nem mutatnak. Pórázt, nyakörvet 

elviselik, kb. 10 m-re csattintott ostor hangjától nem félnek. Kifejezett táplálkozási ösztönnel rendelkeznek. 

5.4. Tekintettel a kutyák fiatal korára, egységes beszerzési ár ajánlott, különbségtétel nélkül. 

II. Döntés a kutya átvételéről 



6. A kutya megvásárlásához a bizottság többségi döntése szükséges, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnöke 

dönt. 

7. A kutya teljesítményének értékelése pontozással történik, mely alapján kiváló, jó, megfelelő eredmény kerülhet 

megállapításra, illetve bejegyzésre a bírálati lapra. A kategóriák és a pontszám kialakításánál az egyes gyakorlatok 

minősítését a bizottság többségi döntésének figyelembevételével kell kialakítani. 

8. Vitás esetekben a szakterületekért felelős személyek szakmai érvei a döntőek. 

9. A kutyát csak azon kategóriákban lehet értékelni, amelyeket ténylegesen végre is hajtott. 

10. A nehezebb előképzettséget igénylő gyakorlatokat csak az eladóval történő egyeztetést követően lehet 

megkezdeni. 

11. Az a kutya, amelyik a teszt során bármelyik gyakorlatrészben nagyfokú félelmet mutat - függetlenül az addigi 

teljesítményétől - nem vásárolható meg. 

12. A megvásárolt kutya későbbi alkalmazási irányáról a bizottság javaslatot tesz. A javaslat kialakításakor 

figyelembe kell venni, hogy a kutyának a javasolt szakterületre legalább jó szintű alkalmasságot kell mutatnia. 

13. A megfelelő szintű kutya csak a szaktanfolyamot irányító szakoktató kérésére, illetve szakterületekért felelős 

személyek javaslatára, fokozott szakmai felügyelet mellett kerülhet az adott szakterületre. 

1. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Bírálati lap 

„A” kategóriájú szolgálati kutyák feltételes átvételéhez 

Belépési szám: ................................................. 

Átvételi szám: ................................................... 

Avatási név: ...................................................... 

Avatási szám: ................................................... 

Hívó neve: ....................................................... 

Fajta: ....................................................................................................................... ........................... 

Életkor (év, hó, nap): ................................................................................ ......................................... 

Egyedi azonosító: ........................................................................................................... ................... 

Szín: ................................................................................................................................................... 

Szőrzet: .................................................................................................................... .......................... 

Különleges ismertetőjel: ....................................................................................................................  

Egyéb: ...................................................................................................................... .......................... 

2. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Állategészségügyi alkalmassági vizsgálatok 

(Állatorvos tölti ki) 

Általános vizsgálat: 
Helye: ................................................................................................................................................. 

Ideje: ...................................................................................................................... ............................ 

Megállapítások: .................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................ 

aláírás 
P. H. 

Kötelező szűrések: 
Helye: ........................................................................................................................ ......................... 

Ideje: .................................................................................................. ................................................ 



Megállapítások: 
fogazat: .................................................................................................................... .......................... 

ivarszervek: ........................................................................................................................................  

csípőizület állapota: ....................................................................................................... .................... 

könyökizület állapota: ...................................................................................................... .................. 

egyéb indokolt vizsgálatok: ................................................................................... ............................ 

............................................................................................................................................................ 

Állategészségügyi szempontból a kutya szolgálatra 
ALKALMAS         ALKALMATLAN (kívánt rész aláhúzandó) 

Minősítés kiadásának ideje: ................................................................................................. .............. 

Vizsgálatot végző állatorvos neve: .................................................................................................... 

........................................ 

aláírás 
P. H. 

3. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Kalkuláció táblázat 

az átvételi ár kialakításához 

   Megfelelő  Jó  Kiváló 

 A kutya viselkedése 

- sötét, szűk helyen 

- magasban, mélyben 

- idegen személyek között 

   

□ 3 

□ 6 

□ 3 

   

□ 4 

□ 8 

□ 4 

   

□ 5 

□ 10 

□ 5 

 Általános alkalmasság (max. 20 p.) összesen:  .................. 

 

    

 Kereső készség vizsgálata szabadban    

□ 6 

   

□ 8 

   

□ 10 

 Kereső készség vizsgálata épületben 

- probléma megoldó képesség 

- orrhasználat 

- megszerzés 

   

□ 6 

□ 6 

□ 6 

   

□ 8 

□ 8 

□ 8 

   

□ 10 

□ 10 

□ 10 

 Apportkészség vizsgálata épületben idegen személlyel   □ 3  □ 4  □ 5 

 Apportkészség, kereső készség (max. 45 p.) összesen:  ..................     

 Őrző-védő munka épületben       

 védekező ösztön vizsgálata  □ 16  □ 18  □ 20 

 a kutya őrző-védő reakciójának vizsgálata civil személlyel 

szemben  

 □ 6  □ 8  □ 10 

 fogáskészség vizsgálata pórázon tartott kutya esetén  □ 3  □ 4  □ 5 

 magabiztosság, dinamizmus vizsgálata  □ 12  □ 13  □ 15 

 a kutya magabiztosságának vizsgálata magasban történő őrző-

védő munka esetén 

 □ 3  □ 4  □ 5 

 Őrző-védő készség épületben (max. 55 p.) összesen:  ..................     

 Őrző-védő munka szabadban       

 nagyobb távolságban lévő (50 m) fenyegető személy elfogása 

során a kutya magabiztosságának vizsgálata 

 □ 6  □ 8  □ 10 

 

 Őrző-védő készség szabadban (max. 10 p.) összesen:  .................     

 Előképzettség előzetes egyeztetés szerint   □ 40  □ 60  □ 80 

 Összesen (max. 80 p.)  ..................     



 ÁLTALÁNOS ÁTVÉTELI PONTSZÁM (max. 210 p.) 

ÖSSZESEN:  

 ....................     

Javaslatok a képzés irányára: 

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................, 20..... év .................... hó ........ nap 

 ............................................................ 

 átvételi bizottság elnöke 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

4. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Bírálati lap 

„B” kategóriájú szolgálati kutyák feltételes átvételéhez 

Belépési szám: ................................................. 

Átvételi szám: ................................................... 

Avatási név: ...................................................... 

Avatási szám: ................................................... 

Hívó neve: ....................................................... 

Fajta: ............................................................................................................. ..................................... 

Életkor (év, hó, nap): ...................................................................................................... ................... 

Egyedi azonosító: .............................................................................................................................. 

Szín: ....................................................................................................................... ............................ 

Szőrzet: ..............................................................................................................................................  

Különleges ismertetőjel: .................................................................................................... ................ 

Egyéb: ...................................................................................................................... .......................... 

Viselkedés: .................................................................................... ..................................................... 

5. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Állategészségügyi alkalmassági vizsgálatok 

(Állatorvos tölti ki) 

Általános vizsgálat: 
Helye: .................................................................................................................................................  

Ideje: ...................................................................................................................... ............................ 

Megállapítások: ............................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 



.................................... 

aláírás 
P. H. 

Kötelező szűrések: 
Helye: ...................................................................................................................... ........................... 

Ideje: .................................................................................................................................................. 

Megállapítások: 
fogazat: .................................................................................................................... .......................... 

ivarszervek: ........................................................................................................................ ................ 

csípőizület állapota: ............................................................................................ ............................... 

könyökizület állapota: ...................................................................................................... .................. 

egyéb indokolt vizsgálatok: ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Állategészségügyi szempontból a kutya szolgálatra 
ALKALMAS         ALKALMATLAN (kívánt rész aláhúzandó) 

Minősítés kiadásának ideje: ................................................................................................. .............. 

Vizsgálatot végző állatorvos neve: .................................................................................................... 

........................................ 

aláírás 
P. H. 

6. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Kalkuláció táblázat 

az átvételi ár kialakításához 

   Megfelelő  Jó  Kiváló 

 A kutya viselkedése 

- sötét, szűk helyen 

- magasban, mélyben 

- idegen személyek között 

   

3 

6 

3 

   

4 

8 

4 

   

5 

10 

5 

 Általános alkalmasság (max. 20 p.) összesen:  ..................     

 Kereső készség vizsgálata szabadban  6  8  10 

 Kereső készség vizsgálata épületben 

- probléma megoldó képesség 

- orrhasználat 

- megszerzés 

   

6 

6 

6 

   

8 

8 

8 

   

10 

10 

10 

 Apportkészség vizsgálata épületben idegen személlyel   3  4  5 

 Apportkészség, kereső készség (max. 45 p.) összesen:  ..................     

 Őrző-védő munka épületben       

 védekező ösztön vizsgálata  16  18  20 

 a kutya őrző-védő reakciójának vizsgálata civil személlyel 

szemben  

 6  8  10 

 fogáskészség vizsgálata pórázon tartott kutya esetén  3  4  5 

 magabiztosság, dinamizmus vizsgálata  12  13  15 

 a kutya magabiztosságának vizsgálata magasban történő őrző-

védő munka esetén 

 3  4  5 

 Őrző-védő készség épületben (max. 55 p.) összesen:  ..................     



 Őrző-védő munka szabadban       

 nagyobb távolságban lévő (50 m) fenyegető személy elfogása 

során a kutya magabiztosságának vizsgálata 

 6  8  10 

 Őrző-védő készség szabadban (max. 10 p.) összesen:  .................     

 ÁLTALÁNOS ÁTVÉTELI PONTSZÁM (max. 130 p.) 

ÖSSZESEN:  
 .................     

Javaslatok a képzés irányára: 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................, 20..... év .................... hó ........ nap 

 ............................................................ 

 átvételi bizottság elnöke 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

7. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Bírálati lap  

„C” kategóriájú szolgálati kutyák feltételes átvételéhez 

Belépési szám: ................................................. 

Átvételi szám: ................................................... 

Avatási név: ...................................................... 

Avatási szám: ................................................... 

Hívó neve: ....................................................... 

Fajta: ..................................................................................................................................................  

Életkor (év, hó, nap): ...................................................................................................... ................... 

Egyedi azonosító: ........................................................................................................... ................... 

Szín: ................................................................................................ ................................................... 

Szőrzet: .................................................................................................................... .......................... 

Különleges ismertetőjel: .................................................................................................................... 

Egyéb: ...................................................................................................................... .......................... 

8. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Állategészségügyi alkalmassági vizsgálatok 

(Állatorvos tölti ki) 

Általános vizsgálat: 
Helye: ..................................................................................................... ............................................ 

Ideje: ...................................................................................................................... ............................ 

Megállapítások: ................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..................... 

.................................... 

aláírás 
P. H. 

Kötelező szűrések: 
Helye: .................................................................................................................................................  

Ideje: ...................................................................................................................... ............................ 

Megállapítások: 
fogazat: .................................................................................................................... .......................... 

ivarszervek: ........................................................................................................................................ 

csípőizület állapota: ....................................................................................................... .................... 

könyökizület állapota: ........................................................................................................................ 

egyéb indokolt vizsgálatok: ................................................................................................. .............. 

..................................................................................................................................... ....................... 

Állategészségügyi szempontból a kutya szolgálatra 
ALKALMAS         ALKALMATLAN (kívánt rész aláhúzandó) 

Minősítés kiadásának ideje: .................................................................................................... ........... 

Vizsgálatot végző állatorvos neve: .................................................................................... ................ 

........................................ 

aláírás 
P. H. 

9. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Kalkuláció táblázat 

az átvételi ár kialakításához 

   Megfelelő  Jó  Kiváló 

 A kutya viselkedése 

- más kutyákkal szemben 

- épületben 

- idegen személyek között 

   

□ 3 

□ 6 

□ 3 

   

□ 4 

□ 8 

□ 4 

   

□ 5 

□ 10 

□ 5 

 Általános alkalmasság (max. 20 p.) összesen:  ..................     

 Kereső készség vizsgálata szabadban  □ 6  □ 8  □ 10 

 Kereső készség vizsgálata épületben 

- problémamegoldó képesség 

- orrhasználat 

- megszerzés 

   

□ 6 

□ 6 

□ 6 

   

□ 8 

□ 8 

□ 8 

   

□ 10 

□ 10 

□ 10 

 Apportkészség vizsgálata épületben idegen személlyel   □ 3  □ 4  □ 5 

 Apportkészség, kereső készség (max. 45 p.) összesen:  ..................     

 Őrző-védő munka épületben       

 fogáskészség vizsgálata pórázon tartott kutya esetén  □ 3  □ 4  □ 5 

 magabiztosság, dinamizmus vizsgálata  □ 12  □ 13  □ 15 

 a kutya magabiztosságának vizsgálata magasban történő őrző-

védő munka esetén 

 □ 3  □ 4  □ 5 

 Őrző-védő készség épületben (max. 25 p.) összesen:  ..................     



 ÁLTALÁNOS ÁTVÉTELI PONTSZÁM (max. 90 p.) 

ÖSSZESEN:  
 ..................     

Javaslatok a képzés irányára: 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... .................. 

............................, 20..... év .................... hó ........ nap 

 ............................................................ 

 átvételi bizottság elnöke 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

10. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Bírálati lap  

„D” kategóriájú szolgálati kutyák feltételes átvételéhez 

Belépési szám: ................................................. 

Átvételi szám: ................................................... 

Avatási név: ...................................................... 

Avatási szám: ................................................... 

Hívó neve: ....................................................... 

Fajta: ...................................................................................................................... ............................ 

Életkor (év, hó, nap): ...................................................................................................... ................... 

Egyedi azonosító: .............................................................................................................................. 

Szín: ....................................................................................................................... ............................ 

Szőrzet: .............................................................................................................................................. 

Különleges ismertetőjel: .................................................................................................... ................ 

Egyéb: ................................................................................................................................................ 

11. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Állategészségügyi alkalmassági vizsgálatok* 

(Állatorvos tölti ki) 

Általános vizsgálat: 
Helye: ...................................................................................................................... ........................... 

Ideje: .................................................................................................................................................  

Megállapítások: ............................................................................................................. .................... 

................................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................................................ 

.................................... 



aláírás 
P. H. 

Kötelező szűrések (a kutya megvásárlásakor, a szolgálatra alkalmasság elbírálásához szükséges állatorvosi 

vizsgálatok): 
Helye: .................................................................................................................................................  

Ideje: ...................................................................................................................... ........................... 

Megállapítások: 
fogazat: .................................................................................................................... .......................... 

ivarszervek: ........................................................................................................................................ 

csípőizület állapota: ....................................................................................................... .................... 

könyökizület állapota: ........................................................................................................................  

egyéb indokolt vizsgálatok: ................................................................................................. .............. 

................................................................................................................................ ............................ 

Állategészségügyi szempontból a kutya szolgálatra előzetes felmérés alapján 

ALKALMAS      ALKALMATLAN (kívánt rész aláhúzandó) 

Minősítés kiadásának ideje: ................................................................................................. .............. 

Vizsgálatot végző állatorvos neve: .................................................................................................... 

.................................... 

aláírás 
P. H. 

Kötelező ellenőrző szűrések (a kutya szaktanfolyami, illetve tanfolyami képzésbe vonása előtt, vagy legalább 

12 hónapos korában, a gazdaságos képzés érdekében végrehajtott, az állományban tartást megalapozó 

állatorvosi vizsgálatok): 
Helye: ...................................................................................................................... ........................... 

Ideje: .................................................................................................................................................  

Megállapítások: 
fogazat: ............................................................................................................ .................................. 

ivarszervek: ................................................................................................................ ........................ 

csípőizület állapota: ........................................................................................................................... 

könyökizület állapota: ...................................................................................................... .................. 

egyéb indokolt vizsgálatok: ...............................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

Állategészségügyi szempontból a kutya szolgálatra 

ALKALMAS      ALKALMATLAN (kívánt rész aláhúzandó) 

Minősítés kiadásának ideje: ................................................................................................. .............. 

Vizsgálatot végző állatorvos neve: ....................................................................................................  

.................................... 

aláírás 
P. H. 

* A megvásárlandó kutya fiatal korából adódóan állategészségügyi állapota, illetve terheltsége a felnőtt kutyákénál 

nagyobb hiba százalékkal bírálható el, csak a súlyos elváltozások diagnosztizálhatóak megbízhatóan. Ezért a 



képzésre rendelkezésre álló pénzügyi keret gazdaságosabb kihasználása érdekében a vásárlás és a képzés között eltelt 

időben alkalmatlanná vált kutyák szűrése és esetleges selejtezése megelőzi a felesleges kiadásokat. 

12. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Kalkuláció táblázat 

Az átvételi ár kialakításához 

   Megfelelő  Jó  Kiváló 

 A kutya viselkedése 

- más kutyákkal szemben 

- épületben 

- idegen személyek között 

   

□ 3 

□ 6 

□ 3 

   

□ 4 

□ 8 

□ 4 

   

□ 5 

□ 10 

□ 5 

 Általános alkalmasság (max. 20 p.) összesen:  ..................     

 Kereső készség vizsgálata épületben  □ 6  □ 8  □ 10 

 Zsákmányszerző játék vizsgálata épületben idegen személlyel   □ 8  □ 8  □ 10 

 Apportkészség, kereső készség (max. 20 p.) összesen:  ..................     

 Őrző-védő munka épületben       

 fogáskészség vizsgálata pórázon tartott kutya esetén  □ 16  □ 18  □ 20 

 Őrző-védő készség épületben (max. 20 p.) összesen:  ..................     

 ÁLTALÁNOS ÁTVÉTELI PONTSZÁM (max. 60 p.) 

ÖSSZESEN:  
 ..................     

Javaslatok a képzés irányára: 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. ........................... 

............................, 20..... év .................... hó ........ nap 

 ............................................................ 

 átvételi bizottság elnöke 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

13. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Bírálati lap 

„E” kategóriájú szolgálati kutyák feltételes átvételéhez 

Belépési szám: ................................................. 

Átvételi szám: ................................................... 

Avatási név: ...................................................... 

Avatási szám: ................................................... 

Hívó neve: ....................................................... 

Fajta: ................................................................................................................... ............................... 

Életkor (év, hó, nap): ...................................................................................................... ................... 



Egyedi azonosító: .............................................................................................................................. 

Szín: ....................................................................................................................... ............................ 

Szőrzet: ..............................................................................................................................................  

Különleges ismertetőjel: .................................................................................................... ................ 

Egyéb: ...................................................................................................................... .......................... 

14. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Állategészségügyi alkalmassági vizsgálatok* 

(Állatorvos tölti ki) 

Általános vizsgálat: 
Helye: ...................................................................................................................... ........................... 

Ideje: .................................................................................................................................................  

Megállapítások: ............................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

.................................... 

aláírás 
P. H. 

Kötelező szűrések (a kutya megvásárlásakor, a szolgálatra alkalmasság elbírálásához szükséges állatorvosi 

vizsgálatok): 
Helye: ............................................................................................................................................... .. 

Ideje: ...................................................................................................................... ........................... 

Megállapítások: 
fogazat: .................................................................................................................... .......................... 

ivarszervek: ........................................................................................................................................ 

csípőizület állapota: ....................................................................................................... .................... 

könyökizület állapota: ........................................................................................................................ 

egyéb indokolt vizsgálatok: ................................................................................................. .............. 

............................................................................................................................................................ 

Állategészségügyi szempontból a kutya szolgálatra előzetes felmérés alapján 

ALKALMAS     ALKALMATLAN (kívánt rész aláhúzandó) 

Minősítés kiadásának ideje: ................................................................................................. .............. 

Vizsgálatot végző állatorvos neve: .................................................................................................... 

.................................... 

aláírás 
P. H. 

Kötelező ellenőrző szűrések (a kutya szaktanfolyami, illetve tanfolyami képzésbe vonása előtt, vagy legalább 

12 hónapos korában, a gazdaságos képzés érdekében végrehajtott, az állományban tartást megalapozó 

állatorvosi vizsgálatok): 
Helye: ...................................................................................................................... ........................... 

Ideje: ............................................................................................................................................. .... 

Megállapítások: 



fogazat: ..................................................................................................... ......................................... 

ivarszervek: ................................................................................................................ ........................ 

csípőizület állapota: ........................................................................................................................... 

könyökizület állapota: ...................................................................................................... .................. 

egyéb indokolt vizsgálatok: ...............................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

Állategészségügyi szempontból a kutya szolgálatra 

ALKALMAS     ALKALMATLAN (kívánt rész aláhúzandó) 

Minősítés kiadásának ideje: ................................................................................................. .............. 

Vizsgálatot végző állatorvos neve: ............................................................................................... ..... 

.................................... 

aláírás 
P. H. 

* A megvásárlandó kutya fiatal korából adódóan állategészségügyi állapota, illetve terheltsége a felnőtt kutyákénál 

nagyobb hiba százalékkal bírálható el, csak a súlyos elváltozások diagnosztizálhatóak megbízhatóan. Ezért a 

képzésre rendelkezésre álló pénzügyi keret gazdaságosabb kihasználása érdekében a vásárlás és a képzés között eltelt 

időben alkalmatlanná vált kutyák szűrése és esetleges selejtezése megelőzi a felesleges kiadásokat. 

15. számú függelék a 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 11. számú mellékletéhez 

Kalkuláció táblázat 

az átvételi ár kialakításához 

   Megfelelő  Jó  Kiváló 

 A kutya viselkedése 

- más kutyákkal szemben 

- épületben 

- idegen személyek között 

   

□ 3 

□ 6 

□ 3 

   

□ 4 

□ 8 

□ 4 

   

□ 5 

□ 10 

□ 5 

 Általános alkalmasság (max. 20 p.) összesen:  .................. 

 

    

 Apportkészség vizsgálata épületben idegen személlyel   □ 16  □ 18  □ 20 

 Apportkészség, kereső készség (max. 20 p.) összesen:  ..................     

 Őrző-védő készség       

 Fogáskészség vizsgálata zsákmányoló játék során személlyel 

szemben  

 □ 16  □ 18  □ 20 

 Őrző-védő készség (max. 20 p.) összesen:  ..................     

 ÁLTALÁNOS ÁTVÉTELI PONTSZÁM (max. 60 p.) 

ÖSSZESEN:  
 ..................     

Javaslatok a képzés irányára: 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

............................, 20..... év .................... hó ........ nap 

 ............................................................ 

 átvételi bizottság elnöke 



 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

 ............................................................  ............................................................ 

 átvételi bizottság tagja  átvételi bizottság tagja 

12. számú melléklet 17/2009. (OT 10.) ORFK utasításhoz 

A vásárlásra bemutatott kutyákat az átvételből kizáró okok 

1. „A” és „B” kategória esetén 

a) általános alkalmasság: 

aa) a pórázon tartott kutya a lövések hangjára egyértelmű félelmet mutat (menekülni próbál, lefekszik, vagy a 

gazdájára ugrál), 

ab)12 hónap, kizárólag őrző- védő célú kutyák esetén 14 hónap alatti életkor, 

ac) a pórázon vezetett kutya magasban, mélyben, sötét, szűk helyen félelmet mutat (menekülni igyekszik, illetve a 

helyiségbe többszöri próbálkozásra sem megy be kényszer nélkül), 

ad) kereső célú kutya esetén fajtársaival vagy emberekkel szemben kezelhetetlen agresszivitást mutat (támad), 

ae) közömbösen viselkedő emberekkel szemben félelmet mutat (megérinteni nem lehet, kerüli a kontaktust), 

af) pórázon vezetett kutya a járó motorú járművel szemben félelmet mutat, 

ag) nem egészséges könyökizület, illetve A3-nál nagyobb (közepes vagy súlyos) csípőizületi diszplázia, más, a 

szolgálati alkalmasságot kizáró állategészségügyi elváltozás; 

b) speciális alkalmasság: 

ba) őrző-védő célú kutya esetén félelem a passzívan ingerlő segédtől (pórázon tartott kutya a gazda mögé hátrál), 

félelem vagy tájékozódási reakció váratlan hanghatásra (pl.: a segéd sikítására elengedi a fogást), 

bb) egyértelmű félelem a bottól (a kutya a fenyegető bot elől kitér). 

2. „C” kategória esetén 

a) általános alkalmasság: 

aa) pórázon tartott kutya a lövések hangjára egyértelmű félelmet mutat, 

ab) járó motorú személygépjármű hangjára oldhatatlan félelmet mutat (jutalmazással, többszöri próbálkozásra sem 

hajlandó mellette elhaladni), 

ac) emberektől (fajtársaktól fél) elhúzódik, kerüli a kontaktust, testközelből támad, indokolatlan agresszivitást 

mutat), 

ad) 10 hónap alatti életkor, 

ae) közepes vagy súlyosabb könyök, illetve csípőizületi diszplázia, más, a szolgálati alkalmasságot kizáró 

állategészségügyi elváltozás, 

af) épületben oldhatatlan félelmet mutat (kényszer nélkül több próbálkozásra sem megy be, lelapul, a fal mellett 

igyekszik közlekedni); 

b) speciális alkalmasság: bottól fél. 

3. „D” kategória esetén általános alkalmasság: 

a) félelem lövés hangjára, 

b) járó motorú személygépjármű hangjára oldhatatlan félelmet mutat, 

c) 7 hónap alatti életkor, 

d) emberektől, fajtársaktól fél (elhúzódik, kerüli a kontaktust, testközelből támad, indokolatlan agresszivitást 

mutat), 

e) épületben oldhatatlan félelmet mutat, 

f) szolgálati alkalmasságot kizáró állategészségügyi elváltozás. 

4. „E” kategória esetén 

a) általános alkalmasság: 

aa) épületben, csúszós padlón, szűk, sötét, mély vagy magas helyen oldhatatlan félelmet mutat, 

ab) 3 hónap alatti életkor, 



ac) szuka ivarú; 

b) speciális alkalmasság: 

ba) apportkészsége nem elégséges, 

bb) fogáskészsége nem elégséges, 

bc) ostorcsattanástól fél. 

 

 


