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Ha csak azért vennénk magunkhoz kutyát, mert… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy kósza gondolat nem elég ahhoz, hogy örökbefogadjunk... Gondoljuk át! 

„Kell egy társ, 
hogy ne érezzem 
magam egyedül!” 

„Nekem ő kell, mert pont úgy 
néz ki, mint az előző kutyám” 

„Akarok egy olyan 
kutyát, mint a 
Lassie, mert ő 
olyan okos!” 

Mielőtt megengednénk gyermekünknek, hogy kutyát tartson, 
mindenképp gondoljuk végig, hogy mi magunk mennyi időt és 
energiát tudunk rá fordítani abban az esetben, ha gyermekünk 
lelkesedése idővel alábbhagyna, és már nem, vagy a kutya számára 
nem kielégítően foglalkozna vele. 

Manapság sokan érezzük magunkat egyedül, és azt gondoljuk, 
hogy egy kutya jó társ lenne magányunk enyhítésére. Ez így is 
van, de fontos szem előtt tartanunk, hogy nem tudja pótolni 
emberi kapcsolatainkat, ő egyszerűen „csak” a kutyánk tud 
lenni. Figyeljünk oda, hogy ne ruházzuk fel emberi 
tulajdonságokkal, és ne „szeressük túl”, mert különben hamar 
egy viselkedési problémás kutyánk lesz! 

Mindannyiunk életében eljön az az idő, amikor új kutya 
választásánál magunkba kell néznünk, és őszintén 
felmérnünk, hogy a fizikai állóképességünk alapján 
képesek vagyunk-e még fiatal kutyát tartani.  
Van-e elég energiánk egy fiatal kutya mozgásigényét 
kielégíteni, van-e valaki, akiben maradéktalanul 
megbízunk, és tudjuk, vigyázni fog kedvencünkre, ha mi 
már nem leszünk.  
Nyugodtan válasszunk 6-8 éves vagy még idősebb 
kutyust magunknak, hisz ők sokkal jobban be tudnak 
illeszkedni nyugodt életünkbe. És a közhiedelemmel 
ellentétben nevelni, tanítani, hozzánk szoktatni ebben a 
korban is lehet őket! 

Egy régi kedvencünkre hasonlító 
kutyusra könnyen rámondjuk, hogy őt 
szeretnénk, mert olyan, mint… De 
vigyázzunk, a külső hasonlóság nem 
jelenti azt, hogy belső tulajdonságaik 
is megegyeznek!  
Ha nem ismerkedünk meg a kutyával 
személyesen, akkor könnyen érhet 
minket csalódás, előfordulhat, hogy 
egy nyugodt, békés kutya után egy 
tornádó erejével zúdul be az 
életünkbe az új kedvenc… 

Az, amit a filmekben látunk, az egy tudatos kiválasztás és szakemberek 
által történő nevelés eredménye. Ha egy film alapján tetszik meg egy 
fajta, akkor mielőtt döntenénk, járjunk utána, hogy mik a fajta 
jellemzői, hisz könnyen lehet, hogy azok ismeretében rájövünk, hogy 
számunkra nem is olyan vonzó az a fajta, vagy épp mi nem élünk olyan 
életet, amiben ő jól érezné magát.  

„Öreg napjaimat 
megédesíthetné 
egy kölyökkutya!” 

„Anya, ha jó 
leszek, kaphatok 
egy kutyát?” 
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1. Mielőtt megszületne a döntés, hogy kutyát szeretnénk! 

Mikor megfogalmazódik bennünk a gondolat, hogy „kutyát szeretnénk”, egy sor kérdést kell megválaszolnunk 
magunknak, érvek mentén pro-kontra mérlegelnünk kell, hogy képességeink, lehetőségeink, életvitelünk 
alapján egy felelős döntés tudjunk hozni. Egy döntést, amely akár 10-15 évre is szólhat. 

Miket is kell átgondolnunk? Vegyük sorra az alapvető kérdéseinket. 

A kutyának az a legjobb, ha bent élhet velünk, de legalábbis az, ha bejárhat hozzánk. 

→ Van egy nyugodt hely a kutya számára a lakásomban? 
Leendő kutyánknak ki kell alakítani egy fekhelyet a lakásunkban, mégpedig 
olyat, ahova vissza tud vonulni, pihenni, de nincs elzárva tőlünk és családunk 
tagjaitól. 
 

→ Tudjuk, mivel jár egy kutya szőrhullatása? 
Amellett, hogy a kutyánk évente kétszer vedleni fog, ami jelentős szőrhullással 
jár, fajtától, egyedtől, táplálkozástól függően eltérő mértékben, de 
folyamatosan hullatni fogja a szőrét. 
 

→ Lehet, hogy allergiás vagyok? 
Még azelőtt járjunk utána, hogy allergiásak vagyunk-e kutyára, mielőtt örökbe 
fogadnánk egyet. Menjünk el kutyás barátainkhoz, családtagjainkhoz és töltsünk 
el velük pár órát. De akár mehetünk egy közeli menhelyre önkénteskedni vagy 

egyszerűen elvégeztethetünk egy allergia tesztet. 
 

→ Okozhat-e kárt a kutya a lakásomban? 
Igen, előfordulhat, hogy kutyánk megrág ajtót, széklábat vagy széttép párnát, papucsot, stb., de ezekről 
leszoktatható. Kölyökkutyáknál viszonylag gyakori, de felnőtt kutyánál is előfordulhat, ez utóbbi esetben 
valószínűsíthető, hogy valamilyen viselkedési probléma áll a háttérben, amit kezelni lehet és kell. 

Csak olyan kertbe lehet szabadon kiengedni kutyánkat, ami biztonságosan körül van kerítve. 

→ Okozhat-e kárt a kutya a kertemben? 
Igen, előfordulhat, mert a kutyáknak nem feltétlenül 
egyértelmű, hogy a virágágyás nem arra való, hogy 
ráfeküdjenek, vagy, hogy a gyepet nem szabad itt-ott 
kiásni, de az is megeshet, hogy vizeletük foltot hagy a 
gyepünkön, bokrainkon. Vannak kutyák, akik ösztönösen 
„érzik” mit szabad és mit nem egy kertben, vagy 
egyszerűen a szokásaik megegyeznek a mi elvárásainkkal, 
de fel kell készülnünk rá, hogy a kiválasztott kutyánknak 
meg kell tanítanunk, hogyan viselkedjen a kertünkben. 
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A kutyáknak mozgásigényüktől függően minimum napi 1,5-2 óra mozgásra van szükségük! 

→ Mennyit időm van naponta sétálni? 
A lakásban tartott kutyákat, a kutya korától, 
mozgásigényétől és saját időbeosztásunktól függően 
naponta több alakalommal kell sétálni vinnünk. A napi 
séták hosszának, akármilyen típusú kutyáról is legyen szó, 
el kell érnie a minimum másfél-két órát. 
A kertben tartott kutyákat is naponta legalább egyszer 
meg kell sétáltatni, hiszen kert ide vagy oda, a kutyánk 
igényli a környezetének feltérképezését, új ingereket és 
főleg a fajtársai megismerésének lehetőségét. 
A közösen eltöltött idő legyen változatos, optimális 
esetben tartalmazzon sétát, játékot és tanulást. 

A kutyák orvosi költsége, mindennapi ellátása és egyéb igényeinek kielégítése költséges.  

→ Tudom-e hosszútávon finanszírozni a kutyám mindennapi igényeit? 
Leendő kutyánk tartása nem kevés pénzbefektetéssel jár, amire mindenképpen fel kell készülnünk. A lenti 
tábla egy hozzávetőleges kalkulációt tartalmaz, mely segíthet átgondolni, hogy pontosan mivel is jár új 
társunk örökbefogadása.  

Kutya örökbefogadásának alapköltségei* 
Kölyökkutyák  

(0-1 éves korig) 
Felnőtt kutyák 
(1 éves kortól) 

Sorszámozott oltási könyv, Mikrochip beültetés** 4000-8000 4000-8000 

Egyszeri állatorvosi vizsgálat, állapot felmérés 3000 - 5000 Ft 3000 - 5000 Ft 

Védőoltások 
Az ár a kutya életkorával csökkenhet. 

5 000 – 30 000 Ft 5000-9000 

Külső és belső élősködők elleni védelem és kezelés 4000 - 8000 Ft 4000 - 8000 Ft 

Ivartalanítás Szuka kutya*** 
Az ár a kutya méretétől, és életkorától függ. 

18 000 – 35 000 Ft  18 000 – 35 000 

Ivartalanítás Kan kutya*** 
Az ár a kutya méretétől, és életkorától függ. 

16 000 – 28 000 Ft  16 000 – 28 000 Ft 

Nyakörv, póráz, játékok, fekvőhely, etető/itató tál, 
tréning eszközök 

4000 – 20 000 Ft 4000 – 20 000 Ft 

Összes kiadás az örökbefogadáskor****:   36 000 – 106 000 Ft 36 000 - 85 000 Ft 

Táplálás havi szinten 
(az étel minőségének függvényében) 

5000 – 15 000 Ft  5000 - 15 000 Ft 

*Megjegyzés: A fenti költségek változhatnak a kutya méretétől, korától, egészségi állapotától és a táplálék típusától. 

Számít, hogy hol lakunk és melyik állatorvoshoz visszük kutyánkat. Rendszerint a kölyökkutyák több rutinvizsgálatot 

igényelnek, mint a felnőtt kutyák, míg a 8 évnél idősebb kutyák több állatorvosi kezelést. 

**Miért fontos a Mikrochip?  A kutyánk sajnos bármikor kerülhet olyan helyzetbe - többnyire megijed valamitől,- hogy 
elveszik, és nem talál vissza. Egy mikrochippel rendelkező, megfelelően regisztrált kutya a megtalálást követően percek 
alatt visszajuttatható a gazdájához!  

***Miért fontos az ivartalanítás? Amellett, hogy az ivartalanítással megakadályozzuk a nem kívánt szaporulatot, az 
állatok egészsége érdekében is igen fontos, valamint kutyánk kezelhetőbbé válik, és különféle viselkedési zavarok is 
megelőzhetőek vele. 
****Abban az esetben, ha a kutyával kapcsolatos összes költséget mi álljuk. Örökbefogadott kutya esetén az örökbeadó 
szervezet vállalhatja az ivartalanítás, az oltások és a chipezés költségeit. 



 

 

 

6 

2. Amikor már csak az a kérdés, hogy melyik kutyát válasszuk! 

Jövendőbeli társunk kiválasztásakor nagyon körültekintőnek kell lennünk, 
hiszen mostantól hosszú éveken keresztül része lesz a mindennapjainknak, 
így fontos, hogy olyan kutyát válasszunk, aki illik az életvitelünkhöz, illetve 
akihez illik az életvitelünk. A kiválasztásban kérjünk segítséget a menhely 
dolgozóitól, fajtamentőktől, ideiglenes befogadóktól vagy akár 
kutyatrénertől, hiszen mindenkinek az a célja, hogy a megfelelő kutya-
gazda páros találjon egymásra. Ennek érdekében részletes tájékoztatást 
kapunk a kutyák eddig megismert tulajdonságairól, jellemükről, 
viselkedésükről, valamint informálnak minket a kutyák előéletéről. Minden 
esetben lehetőségünk van előzetesen megismerkedni a kutyákkal, sétálni 
velük, akár többször is, így meg tudjuk őket ismerni, és kiválaszthatjuk a 
számunkra legmegfelelőbbet. Ha már tudjuk, hogy kit szeretnénk, egy 
családlátogatás után az egyesület tagjai viszik házhoz a kiválasztott ebet, 
abban az esetben, ha ők is úgy ítélik meg, hogy védencük a hozzáillő helyre 
fog kerülni.  

Miken kell elgondolkoznunk a megfelelő kutya kiválasztásához? 

→ Szuka kutyánk legyen vagy kan kutyánk? 
 
Érdemes tudni, hogy vannak tipikusan szuka kutyákra jellemző jellemvonások és ugyanez elmondható a 
kan kutyákról is, ennek ellenére a kutya alapjelleme a mérvadó és nem a neme.  
 

A szuka (ivaros) kutyák általában: 
- fajtán belül kisebbek 
- kedvesek, bújósabbak 
- könnyebben kezelhetőek, 

nevelhetőek 
- birtoklási vágyuk nagyobb 
- gyerekek mellé ajánlottabb 
- tüzelési időszak alatt 

nagyobb eséllyel szöknek 

A kan (ivaros) kutyák általában 
- fajtán belül nagyobbak 
- kedvesek, de néha mértékkel 
- házőrzésre alkalmasabbak 
- dominánsabbak 
- aktívabbak a nőstényeknél 
- gyakrabban szöknek el 
- nagyobb a teljesítő 

képességük 

 
Azt azért mindenképp mérlegelnünk kell, hogy ha már van saját kutyánk, milyen nemű kutya kompatibilis 
vele. Ezen kívül jó tudni, hogy az ivartalanítás után – amely a legtöbb állatvédelmi szervezetnél 
alapkövetelmény – mind a kan, mind a szuka kutyák megnyugszanak, hiszen például a párosodás 
szükségességével járó szökési, harci vágy elmúlik, a nőstények túlzott féltési ösztöne alábbhagy. 
 
→ Milyen méretű kutya lenne számomra ideális? 
A kis méretű kutyák törékenyebbek, sérülékenyebbek, így esetleg gyerek mellé nem feltétlenül a legjobb 
választás. A méret pedig nem egyenesen arányos a kutyák mozgásigényével vagy energia szintjükkel. Sok 
kis méretű, például terrier jellegű kutya sokkal több időt, teret és mozgást igényel, mint a hatalmas és 
nyugodt dogok. Ha sok időt tölt kutyánk a kertben, akkor fontos lehet az is, hogy mennyire érzékeny a 
szomszéd az ugatásra, nyüszögésre, hiszen a kisebb kutyák magasabb frekvencián csaholnak, míg a 
nagyobbaknak mély öblös hangjuk van, amit általánosságban ritkábban szólaltatnak meg. 
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→ Fiatal vagy idős kutyát válasszak?  
A fiatal kutyák nagyon sok időt és figyelmet igényelnek. Sok energiát kell fektetnünk a nevelésükbe és 
megfelelő mennyiségű mozgást kell biztosítanunk számukra. Egy tapasztaltabb, idősebb kutya választása 
célszerűbb lehet, ha nincs naponta minimum 2-3 óránk foglalkozni kutyánkkal. 

 
→ Milyen fajtájú, temperamentumú kutya illik hozzám? 
Attól függően mennyi időnk van mozogni, játszani, nevelni kutyánkat, mennyire vagyunk aktívak 
mindennapjainkban, el tudjuk dönteni, milyen jellegű kutya illik hozzánk. Mérjük fel racionálisan és 
őszintén lehetőségeinket, korlátainkat, és ne csak rövidtávon gondolkozzunk. Az ilyen hozzáállással 
elkerülhető, hogy olyan kutyát válasszunk, akinek később igényeit nem tudjuk megfelelően kielégíteni, és 
ezért különféle viselkedési zavarok lépnek fel nála. 

 
→ Van e már kutyás tapasztalatom vagy inkább „első-kutyásnak” 

minősülök? 
A kutyák természete igencsak változó, legalább annyira, mint az 
embereké. Vannak könnyebben- és nehezebben kezelhető kutyusok. 
Egy nehezen kezelhető kutyus nagy dilemmát és kihívást okozhat egy 
„első kutyás” gazdi jelöltnek. Őket hagyjuk meg a tapasztalt 
kutyásoknak vagy, ha végképp beleszerettünk, kérjük szakember 
segítségét a kezdeti időkben.  
Mindig érdemes meghallgatni a menhely dolgozóinak, a 
fajtamentőknek, a kutyatrénereknek, az ideiglenes befogadóknak a 
beszámolóit a gondozásukban lévő kutyusról, és az Ő segítségükkel 
eldönteni, melyik kutyát tudnánk gond nélkül magunkhoz venni. 
 

→ Tudom-e kezelni a nehezebb előélettel rendelkező kutyák 
viselkedési problémáit? 

Az örökbefogadott kutyák előélete igen sokrétű. Vannak: gazdától 
leadott kutyák; gazdi halála miatt árván maradt kutyák; utcán kóborló 
elszökött vagy kidobott kutyák; elkobzott - megkínzott kutyák; stb. 

Egy kutya előéletét mindenképpen számításba kell vennünk a kiválasztásnál, hiszen a legtöbb kutya nem 
túl szerencsés úton kerül az egyesülethez, és különféle lelki sérüléseik lehetnek, amelyek viselkedési 
problémákban nyilvánulnak meg. Ezek természetesen idővel változnak, javulnak, sőt megfelelő tréning 
technikákkal többnyire teljesen megszüntethetőek. A választáskor legyünk ennek tudatában, és mindig 
érdeklődjünk a kiszemelt kutya múltjáról.  
 
→ Családunkban van-e vagy tervezünk-e a közeljövőben gyereket? 
Amennyiben gyerek van vagy lesz a háznál, mindenképpen olyan kutyát kell választanunk, akit leteszteltek, 
és biztosan tudható róla, hogy szereti a gyerekeket. Készüljünk fel, hogy a kutya közel annyi törődést és 
odafigyelést igényel, mint gyerekünk. Kiskutyát csak akkor válasszunk gyerek mellé, ha van időnk 
felnevelésére, tanítgatására. Optimálisabb, ha inkább felnőtt, tapasztaltabb kutyát válasszunk, aki vidám 
természetű, aktív, nem érzékeny hirtelen mozdulatokra, hangokra és nem bánja, ha néha nyúzzák. 
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3. Mielőtt hazaérkezne az új társunk! 

Miután kiválasztottuk az új kutyánkat, vagy mi magunk fogjuk hazaszállítani, vagy a szervezet önkéntesei, akik 
egyúttal még az örökbeadási szerződés aláírása előtt meggyőződnek arról, hogy a kutya valóban jó 
körülmények közé kerül. Mindkét esetben próbáljunk meg úgy megegyezni, hogy legyen időnk felkészülni a 
kutyánk fogadására, és mindent be tudjunk szerezni az érkezéséig. 
 
Amire szüksége van: 

- fekhely: lehet egy leterített pokróc, egy puha szivacs, kutyakosár. 

- nyakörv: olyat válasszunk, ami nagyobb rántásra sem szakad el, a varrások erősek rajta, és a karika, 
ahova a pórázt csatoljuk, szintén erősnek bizonyul. Lehet kapni úgynevezett fojtó nyakörveket. Ezeket 
csak akkor használjuk, ha szakember javasolja, és megmutatja annak helyes használatát.  

- hám: a nyakörv mellé vehetünk hámot is. Kíméletesebb kutyánkkal, mint a nyakörv, ugyanakkor egy 
képzetlen kutya nehezebben irányítható vele.  

- póráz: szintén kritérium, hogy erős legyen, stabil varrások és karabiner legyen rajta. Vigyázzunk! 
Nagyon sok szép pórázt lehet kapni, de ezek között sok olyan anyagból készül, ami könnyen kicsúszik a 
kezünkből vagy felsérti azt, ezeket kerüljük. 

- játékok: érdemes egy labdával és egy „cérna-
csonttal” várni kedvencünket. Felesleges addig 
költségekbe vernünk magunkat, amíg nem tudjuk 
meg, hogy kedvencünk hajlamos-e egyáltalán 
ezekkel a játékokkal játszani. 

- etető, itató tál: vehetünk egyszerű műanyag 
tálat is, de rengeteg direkt kutyáknak készült 
tálat találhatunk a boltokban. A méretére kell 
odafigyelnünk, hogy az igazodjon a kutyánkhoz, 
illetve célszerű olyat választani, ami nem csúszkál 
a padlón. 

- „kutya kaja”: választhatunk, hogy különböző tápokkal etetjük kedvencünket vagy főzünk neki. Nehéz 
eligazodnunk a tápgyártók által kínált rengeteg táp között és eldönteni melyik lehet jó kutyánknak – 
általában az, amelyiknek kilónkénti ára 600 Ft, az már megfelelő tápértékekkel bír. Ezen kívül olyat 
válasszunk kutyánknak, ami igazodik az életkorához, az aktivitásához, egészségi állapotához. 
Amennyiben magunk főzünk kutyánknak, akkor figyeljünk oda, hogy kiegyensúlyozottan tartalmazza a 
megfelelő tápanyagokat. 

 
Még egy fontos lépés vár ránk, mielőtt hazahozzuk új kedvencünket. Keresnünk kell neki egy állatorvost! 
Ha megvan, hogy kihez szeretnénk járni, menjünk el hozzá, vagy telefonon hívjuk fel és beszéljük meg vele, 
hogy mi lesz a teendőnk, amikor hazaérkezik az új kutyánk. Egy általános „bemutatkozó” látogatást 
mindenképp tegyünk vele, hisz jó, ha saját orvosunk látja kutyánk egészségi állapotát, felviszi adatait a 
rendszerbe, és megtudjuk, hogy kutyánk hogyan reagál egy ilyen állatorvosi látogatásra. 
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4. Amikor megkezdődik közös életünk új társunkkal 

És végre elérkeztünk a pillanathoz, amikor hazavisszük új 
kedvencünket vagy épp elhozzák őt nekünk. Örömteli 
pillanat, de sok, a későbbiekben esetlegesen jelentkező 
kellemetlenséget előzhetünk meg, ha már ezekben a 
pillanatokban betartunk néhány alapszabályt. Azokat a 
szabályokat, melyek elengedhetetlenek a kutyánk 
későbbi kiegyensúlyozott életéhez, külön kiemeljük. 

a) Amennyiben elhozzák nekünk a kutyánkat: 

 Menjünk le/ki az utcára, amikor 
megérkeznek az állatvédők. 

 Szagoltassuk meg magunkat a kutyával, 
egyszerűen vegyük át a pórázt tőlük és 
sétáljunk pár percet a közelben. Közben végig tartsuk a „3NE” szabályt, NE nézzünk rá, NE 
szóljunk hozzá és NE simogassuk meg (részletesen lásd „Öt perces szabály”, 11.o.).  

b) Amennyiben mi visszük haza kutyánkat: 

 Szagoltassuk meg magunkat a kutyával, egyszerűen vegyük át a pórázt a menhely dolgozójától, 
vagy az ideiglenes gazditól. Sétáljunk el vele, tegyük be a kocsiba és menjünk haza. Közben végig 
tartsuk a „3NE” szabályt, NE nézzünk rá, NE szóljunk hozzá és NE simogassuk meg (részletesen lásd 
„Öt perces szabály”, 11.o.).  

c) A folytatás mindkét esetben ugyanaz. 

 Hogy miért szükségesek a fent leírtak? A kutyáknak kifinomult testbeszéd jelrendszere van. Az 
üdvözlés számtalan jelet tartalmaz. Azzal, hogy mi távolságtartóan viselkedünk ezekben az első 
percekben, rögtön tiszteletet vívunk ki magunknak. Ez a tisztelet lesz a későbbiekben a szófogadás 
alapja. 

 Amikor hazaérve bemegyünk a kapun, ajtón, tartsuk közben a  „Kapu, Ajtó szabály”-t (lsd. keretes 
szöveg), azaz mindannyian menjünk be még a kutya előtt. Ezzel a gesztussal bevezetjük kutyánkat a mi 
„területünkre”, „életünkbe”. 

 „Kapu, Ajtó szabály” 
 

Mi lépünk be/ki mindig először! Gondoljunk erre úgy, mintha az a sorrend, ahogy az ajtón áthaladunk, 
megegyezne azzal a sorrenddel, ami a „falkánkon” belül van. 
 

Ez azért fontos,  
- mert kutyánknak szüksége van a segítségünkre, hogy eligazodjon ebben a mi általunk felépített 
világban. Ezt a segítséget úgy adhatjuk meg neki, ha vezetőjévé válunk. Ennek egyik a kutya számára is jól 
értelmezhető jele az „ajtó szabály”. 
- másrészt hétköznapibb megközelítésben, ha mi megyünk ki előbb az ajtón / kapun és a kutyánk csak 
hívásra jön utánunk, megelőzhetjük, hogy odarohanjon egy szomszédunkhoz, aki nem szeretné ezt, vagy 
ami rosszabb kirohanjon egy autó elé. 
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 Ha bent vagyunk, engedjük el, és hagyjuk, hogy egyedül, saját tempójában deríthesse fel kertünket, 
lakásunkat. Ne mutogassunk neki dolgokat, ne akarjunk vele rögtön játszani, és főleg ne etessük.  

 Egyedül azt ne engedjük neki, hogy felmenjen olyan bútorokra, amikre a későbbiekben sem 
szándékozunk felengedni, illetve azokból a helységekből is tiltsuk ki rögtön az első percekben, ahova 
nem szeretnénk, ha bejárása lenne. (lsd. keretes szöveg) 

„Kutyánk terének szűkítése” 
 

Egyrészt legyen olyan helység a lakásban (pl., hálószoba, fürdőszoba, stb.), amelynek használata legyen a 
mi saját privilégiumunk. Másrészt legyenek olyan tárgyak, melyek használatát szintén magunknak 
követeljük ki.  Ilyen az általunk használt ágy, kanapé, melyekre ne engedjük fel kutyánkat. Optimális 
esetben a földön, pokrócon, szivacson (vagy esetleg saját foteljében ) kapjon helyet. Ezek a bútorok és 
használatuk már önmagukban is példázzák a rangsort. Aki fentebb ül/fekszik, az van feljebb a rangsorban. 
Ne engedjük, hogy étkezések közben az asztalunk körül sertepertéljen, feltegye az orrát az asztalra, vagy 
kunyeráljon. Ha következetesen sosem adunk ételt az asztalról (az utolsó falatot sem!), akkor hamar 
megérti, „kár a gőzért, nincs eredménye, inkább elfekszem”.  
 

Ez azért fontos,  
hogy kutyánk megadja nekünk a teret, és ezzel a tiszteletet. Ezen kívül ezzel szabályokat is alkotunk, 
aminek következetes betartatása jó hatással van kutyánk szófogadására bármilyen más helyzetben, és 
közvetve pedig a kapcsolatunkra is kihat. 

 Ha kutyánk túl van a „felderítésen”, attól függetlenül, hogy melyik napszakban vagyunk, menjünk el 
vele sétálni egyet. Szinte egészen biztos, hogy már most, vagy az első 24 órán belül enyhe hasmenése 
lesz a kutyánknak a sok izgalomtól, ettől nem kell megijednünk.  

 Már csak a napi etetés van hátra. Csak abban az esetben etessük meg első nap, ha az etetést 
megelőzően volt kellő ideje megismerkednie velünk és a területével, valamint a kezdeti izgatottságot 
nyugodt magatartás váltotta fel. Ebben az esetben elérkezett a „vacsora” ideje, amit a keretes 
szövegben leírtak szerint célszerű odaadni neki. 

Az étel hatalma – Gesztusevés 
 

A kutyánk tálja felett ropogtassunk el egy ropit, kekszet vagy együnk egy falat kenyeret, sajtot, virslit, 
bármit, mielőtt odaadnánk neki az ételét. Mindezt úgy tegyük, 
hogy kutyánk azt higgye, valóban a tálból eszünk: ne lássa, 
amikor a tál fölé csempésszük a falatot, és emeljük olyan 
magasra a tálat, hogy ne lássa, hogy a kezünkből eszünk, nem a 
tálból. Utána adjuk oda neki a szerinte vélt „maradékot”.  
A legoptimálisabb, ha a kutya ülve várakozik, és a szemünkbe 
nézve várja, hogy engedélyt kapjon az evésre. 
Mivel az étel hatalom, ezért sose hagyjunk neki elől ételt. Amit 
kap, azt egye meg a jelenlétünkben, nem szabad kint hagyni 

ropogtatni valót napközbenre. Akár még a tálat is elrakhatjuk.  
 

Ez azért fontos,  
hogy a kutyánkkal érzékeltessük, az első falat nekünk jár, hiszen mi vagyunk a kis családunk / falkánk 
vezetője, és ebből kifolyólag előjogokat élvezünk. A kutyák szemszögéből az, aki előjogokat élvez, felelős a 
család jólétéért és biztonságáért.  
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5. Az első napok új társunkkal – bevezetendő szabályok már a kezdetektől! 

A felsorolt szabályok mind azt hivatottak alátámasztani, hogy kis családunkban/falkánkban mi töltsük be az 
irányító szerepet, ne a kutya. Ha úgy tetszik, nekünk kell a falkavezéreknek lennünk. Mint vezetőnek, mindig 
mindenben nekünk kell irányt mutatnunk, megoldást találnunk, és mindezt következetesen kell tennünk már 
a kezdetektől!  
Ezeknek köszönhetően kutyusunk kiegyensúlyozott társunkká válhat, és a legtöbb kutyáknál előforduló 
viselkedési probléma elkerülhető. Amennyiben kutyánknál már jelen vannak viselkedési problémára utaló 
jelek, akkor ugyanezen szabályok megalapozzák a későbbi munkánkat ezek megoldásában. 

Az előző szakaszban említett szabályokon felül még kettőt célszerű rögtön az első napoktól kezdve 
következetesen alkalmazni: 

Az „Ötperces” szabály – ami nem biztos, hogy 5 perc! 
A viszontlátás pillanata – NE nézzünk rá, NE szóljunk hozzá és NE simogassuk meg! 
 

Hazaérkezéskor, ajtón való belépéskor várjunk a simogatással, beszélgetéssel és szeretgetéssel addig, amíg 
a kutya lenyugszik, és ne vegyünk részt a kirobbanó üdvözlési lázban. A „3 NE” szabályt kell követnünk, 
amely a NE nézzünk rá, NE szóljunk hozzá és NE simogassuk meg. 
Amikor izgatottság helyett kutyánk nyugodt, várakozó, türelmes állapotba kerül, akkor hívjuk magunkhoz 
és kezdetét veheti az örömködés!  
 

Ez azért fontos,  
hogy kialakítsunk egy fajta tiszteletet irántunk, és azért, hogy a kutyánk a szeretetet ne gyengeségként, 
hanem szeretetként tudja értékelni a jövőben. Ez az egyik alapszabály, ami kifejezetten segít az ugrálás, 
harapdálás problémájának megszüntetésében, és például a szeparációs problémák megoldásában is segít. 

És ne feledjük!!! 

„Mindig a gazdinak van igaza” 
 

Mindig minden helyzetben nekünk kell irányítanunk, nekünk kell 
kezdeményeznünk. 
Ha a kutya odajön hozzánk, bököd az orrával, ránk teszi a mancsát, 
ránk ugrik, „bánatosan néz”, stb. ne vegyünk tudomást róla („3NE”). 
Kutyánk ezt megérti, és idővel békén fog minket hagyni. Ha ez 
megtörtént, nyugodtan odahívhatjuk magunkhoz, és jól 
megdögönyözhetjük. Ugyanez érvényes a játékra, a sétára és az 
evésre is. Minden helyzetben mi kezdeményezzük a kapcsolatot, a 
közös elfoglaltságokat. 
 

Akkor játsszunk vele, amikor mi akarunk,  és ne akkor, amikor Ő akarja. 
Akkor menjünk vele sétálni, amikor mi akarunk, és ne akkor, amikor Ő akarja. 

Akkor etessük meg, amikor mi akarjuk, ne akkor, amikor Ő kiköveteli. 
 

Ez azért fontos,  
hogy kutyánkkal kapcsolatunk harmonikus és kiegyensúlyozott legyen, és társunk ne gondolja azt, hogy az 
élet bármely területén neki kell minket terelgetnie, vagy az Ő vállát nyomja az irányítás súlya. A kutya 
túlzott kényeztetése, „agyon szeretése” különféle viselkedési problémák kialakulásához vezethet. 
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Ahhoz, hogy a mindennapi közös életünk teljesen problémamentes legyen, fontos szót ejteni még a behívásról 
és a séták megfelelő menetéről. 

Séta pórázon  
 

A póráz elengedhetetlen kelléke a sétáinknak. Mivel az elhozataltól számított 2 héten belül nem ajánlott 
kutyánkat elengedni, fontos, hogy első feladataink között szoktassuk hozzá a pórázhoz, és az azon való 
helyes közlekedéshez. Ez az első két hét a kötődés kialakulásának ideje. Már ekkor gyakoroljuk vele 
rendszeresen a behívást, hogy rögzüljön a kutyában, és nyugodt lélekkel engedhessük majd el a későbbi 
séták folyamán. 
 

Ez azért fontos, mert kölcsönösen kialakul a bizalom mindkét félben, kapcsolatunk a tanítgatás során 
megerősödik, és végső soron a cél nem az, hogy kutyánk örök életén át csak pórázon sétáljon. Azokban a 
helyzetekben pedig, ahol a póráz a kutyánk biztonsága érdekében használandó, sokkal kellemesebb, ha a 
kutya nem húz. Ráadásul a póráz húzása a kutyáknál egyfajta jelképe az irányításnak, feszültséget teremt, 
és ezáltal veszélyes helyzetekbe sodorhatja a kutya-gazdi párost, tehát semmiképpen nem megengedett. 

Szabályok örökre? 

Ezek a szabályok többnyire örökéletűek. Idővel úgy beépülnek a mindennapjainkba, hogy észre sem vesszük, 
hogy csináljuk őket.  
Ha valamelyik szabállyal nem tudunk megbarátkozni, akkor a 
sikeres a beilleszkedés és pár hónap problémamentes időszak 
után enyhíthetünk próbaképp ezen a szabályon. De csak 
fokozott figyelemmel, ha romlik a kutyánk viselkedése, akkor 
vissza kell állni az eredeti szabályrendszerhez.  
 

6. Viselkedési problémák és azok jelei  

Ha mindazt, amit fentebb elolvastunk, az első pillanattól fogva betartjuk, jelentősen lecsökkenthetjük annak 
előfordulási valószínűségét, hogy kutyánk bármiféle viselkedési problémát mutasson. 
Ugyanakkor, mivel a mentett kutyák különféle előélettel rendelkeznek, előfordulhat, hogy egy trauma, rossz 
beidegződés, rossz szokás következtében olyan viselkedési problémára derül fény idővel – akár 3 hónappal az 
örökbefogadás után –, ami csak az eddig leírt egyszerű szabályokkal és betartásukkal nem kezelhető. 

→ Honnan tudom, hogy a kutyám valamiféle viselkedési problémával küzd? 

Akkor, ha kutyám saját vagy környezetem számára kellemetlen vagy ijesztő módon viselkedik. Ez bármi lehet! 
Ha egy viselkedés kicsit is zavaró saját magunk vagy a kutyánk számára, akkor azzal már foglalkoznunk kell!  
A leggyakrabban előforduló problémák: kényszeres ugatás, ugrálás, rongálás, egyedül maradási stressz, túlzott 
terület/ember védelem, támadás emberekre / kutyákra, erős nyáladzás, remegés, elbújás, kiszámíthatatlan 
viselkedés, stb. Ezek a problémák megviselik kutyánk idegrendszerét, és kihathatnak egészségi állapotára. 
Ilyen esetekben forduljanak hozzánk bizalommal, mert megfelelő módszerekkel a problémák jelentős része 
rövid időn belül kezelhető. 

 

Köszönjük, hogy elolvasta útmutatónkat! 

Boldog kutyás életet kíván a kutyatrening.hu! 
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Link- és Könyvajánló  
 

Kutyatréning.hu 
http://www.kutyatrening.hu/ 

 
Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület 

http://www.futrinkautca.hu/ 
http://futrinka.freeblog.hu/ 

 
Magyar Vizsla fajtamentés 

http://www.magyarvizslasos.hu/ 
http://vizslanaplo.blogspot.com/ 

 
Német Dog fajtamentés 

http://www.nemetdogsos.hu/ 
http://nemetdogsos.blog.hu/ 

 
Tacskó fajtamentés 

http://www.tacskosos.hu/ 
http://tacskosos.blogspot.com/ 

 
Jan Fennell 

http://www.janfennellthedoglistener.com/ 

Ajánlott olvasnivaló: 
Hallgassunk a kutyánkra (The Dog Listener) 

Tanuljunk meg kutyául (The Practical Dog Listener) 
A kutya legjobb barátja (A Dog's Best Friend) 

 

Cesar Millan 
http://www.cesarsway.com/ 

http://channel.nationalgeographic.com/series/dog-whisperer 
http://www.millanfoundation.org/ 

Ajánlott olvasnivaló: 
A csodálatos kutyadoki - Hogyan váljunk falkavezérré kutyánk számára 

 

Victoria Stilwell 
http://positively.com/ 

http://www.channel4.com/programmes/its-me-or-the-dog 
Ajánlott olvasnivaló: 

A póráz két végén: Miként lehet tökéletes kisállatunk (2005) 
(It’s Me or the Dog: How to Have the Perfect Pet)  

Miként lehet egészséges, boldog kedvencünk (2007) 
(Fat Dog Slim: How to Have a Healthy, Happy Pet)  

 

Monika Sinner 
Kutyakiképzés klikkerrel 

 
Kyra Sundance 
101 Kutyatrükk  

 

http://www.kutyatrening.hu/
http://www.futrinkautca.hu/
http://futrinka.freeblog.hu/
http://www.magyarvizslasos.hu/
http://vizslanaplo.blogspot.com/
http://www.nemetdogsos.hu/
http://nemetdogsos.blog.hu/
http://www.tacskosos.hu/
http://tacskosos.blogspot.com/
http://www.janfennellthedoglistener.com/
http://www.cesarsway.com/
http://channel.nationalgeographic.com/series/dog-whisperer
http://www.millanfoundation.org/
http://positively.com/
http://www.channel4.com/programmes/its-me-or-the-dog
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KUTYATRÉNING! 
 

 

 

 

Problémája van kutyájával? 

- rongál, 

- ugrál, 

- kényszeresen ugat, 

- nem szobatiszta, 

- ás a kertben, 

- fél idegenektől, más kutyáktól, hangoktól, tárgyaktól, 

- támadóan lép fel idegenekkel vagy más kutyákkal szemben, 

- nem tud pórázon közlekedni, 

- nem egyedül hagyható, 

- viselkedése nem kiszámítható ... 

 

 

Vagy csak szeretné, ha megtanulna alapvető feladatokat?  

(ül, fekszik, helyére megy, stb...) 

 

Vagy szeretné, ha kutyája trükköket tanulna? 

(pacsi, forgás, stb.) 

 

Vagy szeretne kiscsoportos szervezésben, jó társaságban, 

kutyát sétáltatni? 

 

 

Keressen minket!!! 

 

 

Elérhetőségeink: 

www.kutyatrening.hu 

kutyatrening@gmail.com 

T.: +36 20 550 7086 - Heni 

T.: +36 20 380 0830 - Judit 
 

 

http://www.kutyatrening.hu/
mailto:kutyatrening@gmail.com

