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1.      Bevezető 
1.1 Magamról: 

                 Angyal György-nek hívnak, és a szekszárdi Top – Dog magán kutyaiskola vezetője 

                 vagyok, valamint Aliz nevű kutyámmal jelenleg Maxi A2-ben versenyzem. 

                 A kutyákhoz való szoros kötődésem gyermekkoromból ered, majd 1991 évtől a  

                 MEOE tagjaként az Ebesi Fürge Kennel tulajdonosaként Német Juhászkutya  

                 tenyésztéssel foglalkoztam, ill. küllemkutyáztam. A későbbiekben, egyre nagyobb  

                 elvárás volt a munkavizsgás kutyák iránt, így lettem munkakutyás. Szakmai  

                 fejlődésemet szemináriumok sokasága alakította, sokat köszönhetek  

                 pl.: Simó Gergely, Kisbán Kázmér, Benke András, Vörös Lajos uraknak. 

                Kapcsolatom a honi agilityvel  2005 évben kezdődött, Szabó István a MAGISZ  

                elnökével való ismeretségem révén. Azóta, ahol csak tudom, segítem ezt a nagyszerű 

                sportot, versenyzőként, előadóként, vagy agility akadályok építésével. Büszkeséggel 

                tölt el, hogy kezdeményezésemre 2007 évtől, megrendezzük a Vidék Bajnokságot, 

                mellyel nem titkolt célom, a vidék agilitys életének felpezsdítése volt. Tolna 

megyében található GEMENC  ismertségére alapozva, minden évben 

megrendezzük a Gemenc Agility Vádorkupát. 

 

1.2 Elméleti oktatás anyaga: 

         Gyakorlati kutyásként, nem könnyű az elméleti kiképzésről beszélni, de igyekszem 

        ezen előadásomban is a gyakorlati szakember szemszögéből megközelíteni a  

        mondandóimat, ill. elhoztam képzett kutyáimat is, és ha lesz időnk, a gyakorlatban is  

        szeretném bemutatni, amiről itt most beszélni fogok. 

        Az elméleti előadásom írásos anyaga, egy vázlatszerű tematika, - e köré szeretném 

       felépíteni, elmagyarázni, azokat az apró, de nagyon fontos  momentumokat, melyek a  

      sikeres kiképzéshez nélkülözhetetlenek. 

 

1.3       A játék, mint motiváló eszköz a kiképzésben: 

            A régmúlt kiképzési eszközök, elavult módszerek, mind – mind a múlté, ma mára a  

            sikeres kiképzés elsődleges eszköze, - a gazda és kutya közti összhang, harmónia  

            megléte – a játék. Ezen kiképzési módszer lényege, a stressz mentes, kényszer nélküli  

            tanítás. 

 

1.4       Alapengedelmesség az agilityben: 

            Nagyon fontosnak tartom, hogy a kutyánkkal való együttélés során, azokat az alap  

            elemeket – behívhatóság, helyben maradás stb. - megtanítsuk kutyánknak, melyek  

            a mindennapi életben egyébként is, de az agility sportban szinte nélkülözhetetlen. 

           Sok versenyző eredményessége múlik pl. a verseny során a startnál megtanult  

           helyben maradáson, vagy a behívhatóság egy – egy  akadályról. 
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2.   Kutyaiskola 

2.1        Általános követelmények 

               Fontos szempontnak tartom, a kutyaiskola településen történő kijelölését, annak ki- 

   alakítási módját. 

 Lehetőleg a lakott területhez közel, jól megközelíthető,  nem túl forgalmas, füves,       

árnyékos helyet célszerű előnybe részesíteni. Nem árt, ha van közmű a közelben! 

 A kutyaiskola területét mindenképp célszerű bekeríteni!!! 

          Valamint, rendeltetésének megfelelő részekre osztani: 

- parkoló 

- gyülekező, szoc. rész vagy épület 

- kiképzőpálya. 

 

2.1.1   A parkoló az a hely, ahol az első lépést tesszük meg a rendezett alakzatba történő  

pozíció felvételre. 

2.1.2    A gyülekező, a kutyaiskola azon része, ahol az első alkalom a találkozásra a kutya- 

tulajdonos és a kiképzésvezető, valamint a többi kutyákkal. 

Ez az a hely, ahol tartózkodunk a képzés szüneteiben, ahol szükségleteinket, ügyes-

bajos dolgainkat végezzük el. 

2.1.3  A kiképzőpálya az a „szentély” ahol a tényleges kiképzői munka folyik, a ki- 

képzésvezető irányításával. 

 

2.2        Kiképzésvezető 

               Azon felelős személy, aki rendelkezik azokkal az alapvető szakmai felkészültséggel,  

  elméleti és gyakorlati tudásanyaggal, mely képessé teszi a feladat ellátására. 

2.2.1 Szakmai felkészültség: 

              -   adatlap készítés 

              -   készítsen vázlatszerű oktatási tematikát 

- képes legyen a kutya- és kutyavezetőben felismerni azokat a külső és belső 

jegyeket, melyek figyelembevételével kialakít egy képzési metodikát, 

- képes legyen átadni, ill. megértetetni a kutyavezetővel a tananyag lényegi részét, 

2.2.2 Gyakorlati tapasztalat: 

- képes legyen bemutatni a valóságban is azt amiről beszél, 

- a képzés során, őrizze meg annak játékos, örömteli voltát. 

- gyakorlati kontroll 

2.3      Kutyavezető 

                 Azon felelős személy, aki képes a kiképzésvezető által meghatározott feladat 

elméleti és gyakorlati elvégzésére. 

2.3.1     Feladata és felelőssége: 

             a képzéshez nélkülözhetetlen személyi és tárgyi feltétel biztosítása, úgy mint: időben 

             megjelenni az oktatáson, sportöltözékben, felszerelés és motiváló eszközök  

             előkészítése, stb. 

2.4        A Kutya 

2.4.1     Ösztönadottságok: 

2.4.1.1  Született ösztönadottság: A kívánatos viselkedésforma öröklött tulajdonság, jelenléte 

a    képzés során hasznos, versenykutyáknál nélkülözhetetlen, pl.: stabil idegrendszer  

motiválhatóság, magas zsákmányszerző ösztön, munkakedv, stb.  
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2.4.1.2   Szerzett ösztönadottság: A viselkedésformát, célirányos képzés során alakítjuk ki, 

tovább nem örökíthető. A  megtanult viselkedésforma a kutyában rögzül, a tréning 

vagy verseny alkalmával felismeri a folyamatot, és aszerint cselekszik, pl. ültetés 

tanítás: labdával motivált játék közben megállok, ül vezényszóra a kutya feje fölé 

emelem a labdás kezem, és ahogy leül, kapja a labdát. A kutya megtanulja a 

folyamatot és annak érdekében, hogy minél előbb elérje ösztöncélját /labda 

megszerzése/ a megállás pillanatában leül. A tanult viselkedésforma rendszeres 

gyakorlást igényel. 

2.4.2   Idegrendszer /Wesen/: 

  2.4.2.1 Stabil idegrendszer: 

              A kutya megszületésétől jelenlévő adottság, helyes felneveléssel ez rögzül, és 

végigkíséri az élete során, pl. a kiskutya a szocializálódási időszakában, az   utcán, 

idegen fajtársával találkozva, ahhoz bátran közeledik. 

2.4.2.2 Rossz idegrendszer: 

 A kutya megszületésétől jelenlévő tulajdonság, pl. idegen személy jelenlétében 

visszahúzódó magatartást mutat, maga alá pisil stb. Helytelen felneveléssel, a stabil 

idegrendszerrel született egyed is azzá válhat, pl. a szocializációs időszakában, 

agresszív verekedős kutyától szerzett negatív élmény rögzül a kutyában, és örökre 

végigkíséri. 

A képzés és – vagy gondoskodás során, javítható a helyzet, de soha nem lesz 

megfelelő.  

2.4.3    Motiválhatóság: 

            A kutya azon képessége, melynek segítségével, kényszer alkalmazása nélkül, különböző  

            eszközök / motivációs tárgy/ segítségével elvégzi a kívánt feladatot. 

- Motivációs eszközök: hang, testjelek, labda, ütőzsák, élelem, klikker stb. 

2.4.4   Terhelhetőség: 

            A képzés során, egyidejűleg alkalmazható ráhatás halmaza, mennyisége függ a kutya 

            életkorától, egyedi képességektől, stb. Szünetek közbeiktatásával szabályozható! 

            Pozitív élménnyel kell befejezni az oktatást. 
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3. Játékosan tanítani 

Az engedelmességre tanítás fő szabályai: 

           -      pozitív megerősítésre épülő oktatási tematika 

                 -     stresszes helyzet kizárása a képzés során 

                 -    részeire bontott / szakaszos/ kiképzés, 

                 -    gyakorlati kivitelezés  

3.1.            Pozitív megerősítés: A képzés során, a jól kivitelezett feladat jutalmazása / szóval, 

                 klikkerrel stb./ majd annak megerősítése / jutalomfalat, játék, simogatás stb./ 

                 Fontos!! A jutalmazás és annak megerősítésére 1-2mp áll rendelkezésre. 

                 A képzés előrehaladásával, a megerősítés gyakoriságát csökkentem. 

3.1.1 Negatív megerősítés: A képzés során a nemkívánatos viselkedésformát nem  

             büntetem, de nem is jutalmazom, tehát a megerősítés is elmarad. A feladat, 

végrehajtását ismétlem! A nem jutalmazott viselkedésformát, a kutya nem fogja 

ismételni. 

3.1.2 Pozitív ráhatás /kényszer/: Az a kiképzési forma, amikor pozitív eszközzel tartom a 

kívánt pozícióban a kutyát, pl. kajával a kezemben menetelek, forgok, úgy, hogy 

közben a kajás kezemet a kutya orra ellőtt tartva irányítom. Ez egy olyan elvonó 

inger, amikor a kutya a kajára figyel és észre, sem veszi, hogy közben a helyes 

pozícióba került. Hasonló a helyzet, amikor a kutya fél a pallótól, de 

jutalomfalattal elvonó ingert alkalmazva, átsegítem a kutyát a „merjek, ne 

merjek” szituáción, azt pozitív élményként éli meg és jutalomfalattal megerősítem. 

3.1.3 Negatív ráhatás /kényszer/: A kiképzési során, végső megoldásként, a póráz 

használatára is szükség lehet. Sok esetben tapasztaltam, hogy a kutyák igen nagy  

százaléka, azért nem tanítható, mert ide – oda futkározva, a gazditól távol keresi  

a korábban már megtanult viselkedésformát, pl. örökké a másik kutyával játszana, 

vagy megy és csak szimatol, tehát még el sem jutunk az első lépésig. 

 A pórázra vett kutyával, behívástanítás: 1m távolságból a kutya nevét mondva, 

kiadom a hozzám vezényszót, és ha elindul felém a kutya, akkor rádicsérek „okos” 

és jutalomfalattal megerősítem, ha viszont nem jön felém a hívó szóra, akkor a 

pórázt magam felé húzva, negatív kényszert alkalmazok. Nem magamhoz húzom a 

kutyát, inkább „tű” impulzust alkalmazok! A kényszer hatását mindig fel kell 

oldani, ill. pozitív hatással semlegesíteni! 

3.2           Stresszes állapotban lévő kutyával, az engedelmességre tanítást elkezdeni TILOS! 

3.2.1        A félelmet mutató kutyánál, első lépésként, annak okát kell kideríteni, / született  

                vagy szerzett / problémával állunk szemben.  

                A kutyaiskolába érkező új kutyához, sosem engedek odarohanni több kutyát, sőt  

                a félénk kutyának kell az első lépést megtenni a fajtársak felé. 

 

3.2.2        A félelem jelei: a gazdi mögé való bujás, maga alá vizelés, farok tartás, stb. 

 

3.2.3        Az újonnan érkező kutyának, mindég külön időpontban találkozva, elsőként Én  

               ismerem meg, mérem fel helyzetet és csak ha úgy látom, hogy alkalmas a csoportos  

               munkára, csak akkor engedem a csoportba. Erre az időpontra, a kutya és gazdi  

               megismeri a helyet az alapokat elsajátítják, pozitív élményekkel kerül a közösségbe. 

               A félelemtől mentes kutya örömmel jön az iskolába, a kiképzésvezető hangját  

               felismerve, farkcsóválva bátran megy feléje.  
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3.3          Engedelmességre tanítás fő szabályaként elmondható, hogy csak akkor célszerű  

         elkezdeni, ha a fent említett feltételek tiszták, a kutyavezető kellően felkészült. 

        A kiképzésvezető, mindég előre elmagyarázza és bemutatja a feladatot! 

 

3.3.1      Pórázon való séta, menetelés: a feladat célja, hogy a kutya örömmel  kövesse a  

              gazdit, a póráz ne feszüljön, jutalomfalat, játék alkalmazása, hangsúlyos beszéd. 

             Már most alkalmazom a kiképzés közbeni szükségletek elvégzésének tiltását. 

             A félénk, pórázon hátráló kutyát nem húzom magam fel, kajával csalogatom / belülről   

            fakadó indítatás / legfeljebb megtartom a póráz segítségével, hogy ne hátráljon. 

           Pórázhoz való szoktatásnál, nagy segítség lehet egy másik, már képzettebb kutya. 

 

3.3.2 Kikötés: a helyben maradás első lépcsőfoka, rangsor meghatározása, gazdához való  

feltétlen ragaszkodás fenntartása, megerősítése. A kikötési mód, csak felfele, hogy a 

kutya lába ne tekeredjen a pórázba, mert az fájdalommal jár, ami negatív hatással van 

a kutyára. Első fázisban csak a kutya elé állok, jutalomfalat a kézben, és ha nyugodt a 

kutya jutalmazom. A vergődő kutyát, megvárom, míg egy pillanatra megnyugszik, és 

akkor jutalmazom. A kikötőről való elengedést követően játék következik. 

 

3.3.3 Ültetés tanítása: pórázon- és nélkül való tanítása élelemmel, vagy motiváló eszközzel. 

A jutalomfalat jobb kézben, kutya orra elé tartva, kiadom az „ül” vezényszót és 

elkezdem a feje fölé emelni a kezem. A kutya tekintetével követi a kaját és közben 

kénytelen a fenekét letenni. Ahogy leért a feneke, rádicsérek „bravó” és kapja a 

jutalomfalatot. 

Fontos a jutalomfalat kézben való tartása! 

3.3.4 Fektetés tanítása: Első fázisban, a gyakorlat tanítását ültetésből kezdem el. 

A kutya ül, jobb kezemben jutalomfalat, a kutya orra elé tartva, mellkasán végig 

lecsúsztatva a két lába közé, majd szép lassan előre felé húzva, amíg a kutya le nem 

fekszik. 

Fontos!! Nem dicsérek rá, csak kapja a kaját! / azért, mert azzal feloldanám a 

feladatot és felállna a kutya / 

A későbbiekben a jutalmazás idejét növelem, majd el is hagyom, és csak ha ültetem, 

azt követően jutalmazom. 

A fektetési pozíció, részfeladat, azt ültetéssel fejezem be! 

 

3.3.5 Behívás tanítása: Kezdő kutyával, mindég pórázon kezdem el a behívás tanítását, 

ingerszegény környezetben. 

Kézben a jutalomfalat, a kutya nevét mondom és kiadom a hozzám vezényszót, és  egy 

időben a kajás kezemet mutatom a kutyának, ahogy beér a kutya azonnal kapja. 

Minden behívásnál kaja!!!! A behívás előtt már a kezemben a kaja!!! 

Ha a behívásra nem indul felém a kutya, a pórázzal „tű” impulzust alkalmazok. 

Egy kezdő kutya 2- 3m-ről jól behívható, 5 -6 m-ről már nem. Távolabbról történő 

behívásnál hosszú pórászt alkalmazok. 

Behívásnál, soha nem megyek a kutya felé, tőle távolodok! 
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Szabadon mozgó kutyánál, a kutyanév, hozzám vezényszó, és ha felnéz a kutya, 

gyorsan hátrálok. A behíváskor felém rohanó kutya előtt 2 -3 m-re megállok, a kajás 

kezemet mutatom a kutyának / ütközés elkerülése érdekében/. 

 

 

4.        Versenysport: 

 

4.1      Kifejezetten, a meghatározott sporthoz választunk szelektált tenyésztésű  

             kutyát. A kutyának nagyon sok kritériumnak kell megfelelnie: született ösztönadottság, 

             kifogástalan idegrendszer, kifogástalan izületek, vázrendszer, nagy munkakedv,  

             nagy apportkészség stb. Ezekre alapozva, kezdhetjük el a szakszerű felnevelést,  

             kiképzést. A tudatos, célirányos egyedválasztás, biztosítéka a sikeres versenyzésnek, a 

             kutya könnyen és gyorsan tanul, alkatilag is megfelelő adottságokkal rendelkezik. 

            Időnként láthatunk kivételesen jó tehetségű, véletlenszerűen jól motiválható egyedeket  

             melyeket sok munkával jó szintre lehet felkészíteni. 

 

5.        Hobby sport: 

 

5.1 Napjaink rohanó fergetegében, szinte mindenki élversenyző szeretne lenni, szeretne  

mindenkit legyőzni, és a legjobb lenni, még azok is akik adottságuknál, egyéb korlátaik 

miatt sosem lesznek képesek rá, ezért,  be kell hát látni, hogy a versenysport mellett 

nagy szükség  van a mozgás örömét, a kikapcsolódást, a társas együttélést szolgáló 

hobby sportra is.  

              

 

 

 


