
 

Kutyakölykök szocializációs listája 
 
A kölykök szocializációja meghatározza a kutya egész életét. A jól szocializált kölyök kiegyensúlyozott, a különféle 
élethelyzetektől nem félő felnőtt kutya lesz. A szocializáció idő függő folyamat. A kölykök 2. szocializációs periódusa,  
 7-8 hetes korban kezdődik és 14-16 hetes korban befejeződik! Ezért sokkal egyszerűbb kölyökkorban találkozni 
pozitív élményekkel, emberekkel, helyzetekkel mint felnőtt korban. 
 
A gazdival szerzett közös élmények pozitív asszociációkat alakítanak ki a kölyökben. Ha a kölyök egy adott helyzettől 
megijed vagy nem tudja kezelni, akkor csökkenteni kell a helyzet intenzitását. Pl.: eltávolodni az adott helytől, 
megszüntetni a zajforrást, hogy a kölyök megnyugodjon majd ismét próbálkozni kell. 
 
A kölyök természetétől függöen, akár akkor is újra lehet próbálkozni ha megnyugodott, vagy csak pár nap után. 
 

A táblázat segítséget nyújt abban, hogy lehetőség szerint milyen ingerek érjék a kölyköt. A cél a minél több 
ingerrel való találkozás. 

 
 
Szocializációk típusai 

 
Speciális szocializáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fizikai kontatktus 

A fülek ellenőrzése      
A száj és íny vizsgálata      
A fejtető megérintése      
A lábak megnyomása      
Karomvágás/óvatosan!/      
A bőr finom megcsípése      
A kölyök átölelése a karokkal      
A has finom megnyomása      
A kölyök megölelése      
A kölyök ölben tartása      
A nyak bőrének a megfogása      
A kölyök finom szorítása lábbal      

  Megfogni a kölyök farkát       

 
 
 
 

Találkozás 
ismeretlen 
emberekkel 

Nőkkel/férfiakkal      
Különböző etnitású emberekkel      
Magas emberekkel      
Szakállas férfiakkal      
Mély hangú férfiakkal      
kalapos emberekkel      
Napszemüveges emberekkel      
Hátizsákos emberekkel      
Botos, vagy járókeretes emberekkel      
Kamaszokkal      

 
 

Találkozás 
ismeretlen 
emberekkel 

Kisgyerek( sétáló, síró)      
Csecsemők      
Idős emberek      
Játszó gyerekek      
Futó emberek      
Kerékpárosok      

  



 
Szocializációk típusai 

 
Speciális szocializáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Látás és hangok 
(akár CD-ről is) 

Sziréna      
Tüzijáték      
Autó duda      
Motorkerékpár      
Mennydörgés      
Embertömeg      
Kerekeszék      
Autók      
Teherautó      
Ajtó csengők      
Kerékpárok      
Léggömbök      

 
 

              Helyek 

Kutyapanzió (csak megnézni)      
Kutyanapközi (csak megnézni)      
Állateledel bolt      
Parkok      
Kutyabarát étterem      
Kutyabarát rendezvények      
Kutyakiképző hely      
Állatorvos      

 
 
 
 
 

 
Tárgyak és padozatok 

Karomvágó olló és szőrkefe      
Seprű      
Felmosó      
Esernyők      
Műanyag szatyrok zörgése      
Útjelzők      
Szemetes kuka      
Porszívó      
Mozgólépcső      
Lift      
Járólap      
Nedves fű      
Lépcső      
Fa padozat      
Szőnyeg      

 
 

Találkozás más 
állatokkal 

Kölyökkutyák (oltottak)      
Felnőtt hím kutyák (oltottak)      
Felnőtt nőstény kutyák (oltottak)      
Kiscicák      
Macskák      
Farmon élő  állatok      
Egyéb kisállatok      

 


