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1. I. Vizsgálat 

1.1 Bevezetés, célkitűzések és hipotézisek 

Gosling and John (1999) az Ötfaktoros Személyiségmodellt (FFM) 
alkalmazta 12 állatfaj, többek között a kutya személyiségjegyeinek leírására. 
Gosling (2003) később megvizsgálta, hogy a kutya személyiségdimenziói 
analógiát mutatnak e a humán Ötfaktoros Személyiségmodell faktoraival. Ennek 
megállapítására a fenti személyiségmodellhez kifejlesztett kérdőívet alkalmazta. 
Az eredeti kérdőívet úgy fogalmazták át, hogy az megfeleljen a kutya 
személyiségjegyeinek leírására, a Lelkiismeretesség skálát azonban kihagyták. 
Kubinyi és munkatársai (2009) hasonló skálákat alkottak a humán FFM egy 
rövidített, csupán 24 kérdésből álló verziója alapján.  Egy nagy egyedszámból 
álló minta alapján kutyák esetén a következő személyiségfaktorokat találták: 
nyugodtság, kiképezhetőség, szociabilitás és bátorság.  Ley és munkatársai 
(2008) egy 67 kérdésből álló kérdőívet állítottak össze, mely a kutyák 
magatartására jellemző melléknevekből állt úgymint ‘nem agresszív’ vagy 
‘kiképezhető’. Öt személyiségdimenziót azonosítottak: extraverzió, 
magabiztosság/motiváció, a kiképzésre való fókuszálás, barátságosság és 
neuroticizmus.  

A fajtaspecifikus ‘személyiség-szerű’ profilok iránt mutatott érdeklődés 
ellenére egyik fent nevezett tanulmány sem hasonlította össze a fajtákat e skálák 
mentén. A módosított humán FFM kutyák esetén történő használata azért nem 
előnyös, mert az nem tartalmaz kutya-specifikus kérdéseket. Az FFM például 
nem tesz különbséget intra- és interspecifikus agresszió között, ami emberek 
esetében nem releváns része a kérdőívnek, de kutyáknál a személyiség egyik 
igen lényeges aspektusa.  

(1) E tanulmányban az első célkitűzésem így azt volt, hogy olyan kutya-
specifikus kérdőív változók bevonásával állítsak össze egy kérdőívet, melyeket 
kutyával élő vagy kutyákat kiképző emberek tapasztalatai alapján gyűjtök össze 
(lásd: Módszerek). Hipotézisem szerint ez a kérdőív átfogóbb képet ad a kutyák 
néhány viselkedésjegyéről.  (in sensu McCrae és John, 1992).  

(2) Második célkitűzésem az volt, hogy validáljam a kérdőív által 
felállított személyiségdimenziókat. 

(3) Harmadik célkitűzésem az öt személyiségdimenzió reprezentációjának 
vizsgálata volt a 10 Fédération Cynologique Internationale (FCI) fajtacsoportba 
sorolt fajtákból össeállított valamint egy keverék kutyákból álló mintán. 

(4) Negyedik célkitűzésem két, Magyarországon népszerű kutyafajta 
összehasonlítása volt. Választásom a német juhászkutyára valamint a magyar 
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vizslára esett, mivel az előbbi őseit eredetileg birkák terelésére tenyésztették ki, 
míg az utóbbit vadászkutyaként használták.  

1.2  Alanyok és módszerek 

1.2.1 Alanyok  

1.2.1.1 A 10 FCI fajtacsoport alanyai valamint a keverék kutyákból álló 
minta 

A kutyákat és gazdáikat önkéntes alapon toboroztam kutyaiskolákban, 
kutyakiállításokon, az ELTE Etológia Tanszékének Családi Kutya Programában 
részt vevők valamint az ország különböző részén élő gazdák azon köréből, akik 
reagáltak a Nemzetközi Kutyamagazinban közzé tett felhívásunkra, miszerint 
kérjük, töltsék ki az általam kidolgozott Kutya Személyiség Kérdőívet. A minta 
284, a 10 FCI fajtacsoportba tartozó egyedből állt. Az egyes fajtacsoportokhoz 
tartozó mintaszám összhangban volt az adott FCI kategóriába sorolt fajták 
számával. A mintába 68 keverék kutyát is bevontam. Hogy elkerüljem egy adott 
fajta túlzott reprezentációját, fajtánként maximum 8 kutyát vontam be a 
vizsgálatba. A teljes mintaszám 352 kutyából állt. 

 1.2.1.2. A magyar vizsla és a német juhászkutya 

A vizsgálathoz 36 magyar vizsláról valamint 55 német juhászkutyáról 
kitöltött Kutya Személyiség Kérdőív adatait használtam föl. 

1.2.2 Módszerek 

1./ A kérdőív kidolgozása: egy kutyaszakértő, két tenyésztő valamint öt 
kutyatulajdonos nyolc, kutyaspecifikus személyiségjegyekből álló listát 
készített.  A nyolc listát összevetettem, s azokat a kérdőív változókat tartottam 
meg, melyek a legkifejezőbb módon ragadták meg egy kutya 
személyiségjegyeit. A Kutya Személyiség Kérdőív végső verziója íly módon 38 
változót tartalmaz, melyeket jól érthető példákkal/magyarázatokkal is elláttam. 
A válaszadóknak egy 5 fokozatú Likert skálán kell bejelölni, hogy az adott 
tulajdonság mennyire jellemző a kutyájukra.  (1) fokozat: ‘egyáltalán nem 
jellemző’, (5) fokozat: ‘teljes mértékben jellemző’. Mind a gazdák mind pedig a 
kutyák demográfiai adatait illetően is szerepelnek kérdések a kérdőívben.   

2./ Ami a belső validitást illeti, Főkomponens analízist alkalmaztam a 
faktorstruktúra vizsgálatára. A kérdőív belső konzisztenciáját a Theta érték 
kiszámításával esztimáltam. (Armor, 1974).  
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3./ A diszkrimináns validitást a négy személyiségfaktor faktor szkórjainak 
korrelációjával vizsgáltam.  

4./ Az externális validitás tesztelésére csoport összehasonlításokat 
végeztem a kutyák életkorának, ivarának, testsúlyának valamint az esetleges 
kiképzés hatásainak a faktorszkórokra gyakorolt hatásainak elemzése céljából.  

5./ Azért, hogy összehasonlítsam a kiképzés hatását, továbbá, hogy 
megvizsgáljam, van e szignifikáns különbség a magyar vizsla valamint a német 
juhászkutya személyiség dimenzióinak faktorszkórjai között, független mintás t-
tesztet alkalmaztam.  
 

1.3 Eredmények 

1./ A Főkomponens Analízis révén kapott skálák a következők: Idegen 
ember felé irányuló Szociabilitás, Aktivitás, Agresszivitás valamint 
Kiképezhetőség.  

2./ A belső konzisztencia megfelelőnek bizonyult, mivel minden Theta 
érték 0.90. A 0.70 fölötti értékek megfelelőnek. (Armor, 1974). 

3./ A diszkrimináns validitás vizsgálata során a Spearman korrelációs 
koefficiens alacsonynak bizonyult, mely arra utal, hogy a személyiségdimenziók 
közötti korreláció rendkívül alacsony.  

4./ Amikor a demográfiai változók valamint az egyes kutyák 
személyiségdimenzióinak faktorszkórjai közötti potenciális összefüggéseket 
vizsgáltam az externális validitás vizsgálata céljából, úgy találtam, hogy 
eredményeim összhangban állnak más, korábban publikált vizsgálatok 
eredményeivel.  

5./ Amikor a Fédération Cynologique Internationale (FCI) által regisztrált 
fajtacsoportokat valamint egy keverék kutyákból álló mintát hasonlítottam 
össze, úgy találtam, hogy a házikedvencként tartott kutyák esetén, a fenti 
skálákat illetően, alig van kimutatható különbség a fajtacsoportok valamint a 
különböző kutya fajták között.  

6./ Ami a két fajta, a magyar vizsla valamint a német juhászkutya 
összehasonlítását illeti, a demográfiai különbségek összehangolását követően 
nem volt kimutatható különbség a személyiségdimenziókat illetően a 
házikedvencként tartott kutyák esetén.  

 
1.4 Következtetések 
 



4 

 

A fajtacsoportok valamint a különböző kutya fajták összehasonlítása 
során csekély különbségek voltak kimutathatók. Megfigyeléseim azt sugallják, 
hogy a környezeti hatások elkendőzhetik, de ugyanakkor fokozhatják is a 
különböző kutyafajták között fönnálló esetleges különbségeket. A fajtacsoportok 
magukba foglalhatnak olyan fajtákat, melyek tartási körülményei nagyban 
eltérnek. Így, egyazon fajtacsoportba sorolva, ezek az eltérő tartási körülmények 
között élő, nagy mértékű variabilitást jelentő fajták egyedeitől származó adatok 
könnyen elmoshatják a potenciális fajtacsoport specifikus hatásokat.  Ennek 
okán a jövőbeni kutatások során figyelmet kellene majd fordítani a demográfiai 
változók mintán belüli kiegyensúlyozottságára, máskülönben a környezeti 
hatások minden valószínűség szerint elfedik majd azokat a gének által 
meghatározott fajták illetve fajtacsoportok közötti különbségeket illetve 
hasonlóságokat, melyeket a vizsgálatok során föl szeretnének tárni.  

 
2. II. Vizsgálat 

2.1 Bevezetés, célkitűzések és hipotézisek 

Két fő módszert alkalmaznak arra, hogy információt nyerjenek az állatok 
viselkedéséről. Az egyik a viselkedéskódolás, mely viselkedéselemeken 
alapszik, (etogrammok: Martin és Bateson, 2007; Lehner, 1996), a másik a 
viselkedési tendenciák ordinális skálán történő szubjektív értékelése (pl. 
Kubinyi és mtsai, 2009).Viselkedéskódolás esetén diszkrét, pontosan definiált 
viselkedéselemek előfordulását rögzítik funkciójuk meghatározása nélkül. 

A szubjektív értékelés az állati viselkedés aggregált karakterére fókuszál, 
s a megfigyelők csekély figyelmet fordítanak a kis, specifikus 
viselkedéselemekre. Mivel a szubjektív értékelés a megfigyelők szubjektív 
véleményén alapszik, olykor a viselkedéskódolásnál kevésbé megbízhatónak 
tartják. (pl. Gosling, 2001). 

A megfigyelők közötti egyetértés, a belső konzisztencia valamint az 
ismétléses tesztek megbízhatóságának vizsgálatai azt igazolták, hogy a 
szubjektív értékelés igen megbízható módszer (összefoglaló tanulmány: 
Weinstein és mtsai, 2008). Néhány kutató véleménye szerint még megbízhatóbb 
mint a viselkedéskódolás (Vazire és mtsai, 2007). Bár mindkét módszert okkal 
vélhetjük validnak, alig néhány tanulmány vizsgálta a szubjektív értékelés 
valamint a viselkedéskódolás közötti lehetséges korrelációt (összefoglaló 
tanulmány: Gosling, 2001).   

Ha mind a viselkedéskódolás mind pedig a szubjektív értékelés egyenlő 
mértékben megbízható, a viselkedésjegyek mindkét módszerrel történő 
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vizsgálatának egyeznie kell. (Vazire és mtsai, 2007). Ha a gazda például 
renkívül zajérzékenynek értékeli a kutyát, a viselkedés teszt során a kutyának el 
kellene kerülnie egy nagy zajt keltő tárgyat.   

1./ A második vizsgálat során első célom az volt, hogy megvizsgáljam a 
viselkedéskódolás valamint a szubjektív értékelés közötti konvergenciát. 
Hipotézisem szerint néhány összefüggés föltárható, de erős korreláció nem 
mutatható ki a viselkedéskódolás kvantitatív valamint a szubjektív értékelés 
kvalitatív volta miatt.  

Néhány kutató szerint a viselkedésteszt során egy állat különféle ingerekre 
adott reakciójára számos tényező hatással állhat, mint például más kutyák 
jelenléte a teszt helyszíne körül stb., továbbá a vizsgált állat belső állapota 
változhat is az egymást követő teszthelyzetek során (pl. Jones és Gosling, 2005). 
A viselkedéstesztben megfigyelt alany viselkedése így lehetséges, hogy nem 
pontosan tükrözi karakterének egy bizonyos aspektusát (pl. Jones és Gosling, 
2005).  

2./ Második célom ezért annak feltárása volt, hogy milyen összefüggés 
mutatható ki a kutya viselkedésteszt során mutatott viselkedése valamint a gazda 
értékelése között a két módszer kvalitatív vs kvantitatív jellegéből eredő 
potenciális eltérések kizárása esetén. E célból egy másik vizsgálatot is 
elvégeztem. A vizsgálatban részt vevő kutyákat nem ismerő független 
megfigyelőket kértem meg arra, hogy nézzenek meg egy viselkedéstesztről 
készült video felvételt, majd a videofelvétel alapján értékeljék a kutyákat ugyan 
annak a kérdőívnek a kitöltésével amit a gazda is kitöltött. Az ily módon nyert 
adathalmazok csak abban különböztek, hogy az értékelők mennyi információval 
rendelkeztek egy adott kutyát illetően. Hiptézisem az volt, hogy szignifikáns 
eltérés lesz a gazdák értékelése valamint a három független értékelőcsoport 
értékelései között.  

3./ Nagyon kevés tanulmány vizsgálta az értékelők korábbi 
tapasztalatának hatását a kutyák viselkedéstesztről készült videofelvétele alapján 
történő szubjektív értékelés vonatkozásában.  (Tami és Gallagher, 2009). Ahhoz, 
hogy megvizsgáljam a korábban szerzett tapasztalatok potenciális hatását, a 
második vizsgálatom harmadik célja az volt, hogy összehasonlítsam a három, 
egymástól eltérő háttértapasztalattal rendelkező értékelést végző csoport 
értékeléseit. Az első csoportot kutyakiképzők, a második csoportot a vizsgálatba 
bevont kutyákat nem ismerő kutyatartók, a harmadik csoportot pedig kutyát még 
soha nem tartó személyek alkották. Hipotézisem az volt, hogy a gazdák 



6 

 

értékelése nem mutat majd szoros összefüggést egyik értékelő csoport 
értékelsével sem, míg mindhárom értékelő csoport értékelése korrelálni fog. 

Második vizsgálatom során a Jones és Gosling (2005) által javasolt 
irányvonalat követtem, nevezetesen azt, hogy a kutya személyiségét vizsgáló 
jövőbeni kutatásnak a különböző módszerek összehasonlítására kellene 
fókuszálnia.   

 
2.2 Alanyok és Módszerek 

2.2.1 1. Kísérlet: A kérdőíves felmérés valamint a viselkedéskódolás 
összehasonlítása 

2.2.1.1   Alanyok 

Összegyűjtöttem 100 kutya FIDO személyiségtesztjének videofelvételét 
(Brúder és mtsai, kézirat) és megkértem a gazdákat, hogy töltsék ki a Kutya 
Személyiség Kérdőívet (Mirkó és mtsai, 2012). Íly módon rendelkezésemre 
álltak mind 100 kutyán elvégzett személyiségteszt felvételei mind pedig a 100 
kutyáról kitöltött kérdőívek.  A kutyák gazdái önkéntes alapon vállalták az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszékének Családi Kutya 
Programában való részvételt. A minta 27, az FCI (Fédération Cynologique 
Internationale) által nyilván tartott fajtacsoportba tartozó kutyából valamint 6 
keverék kutyából állt. 

2.2.1.2 Módszerek 

Spearman korrelációt alkalmaztam a feltételezéseim szerint összefüggést 
mutató kérdőívben szereplő változók valamint a viselkedéskódolás változói 
között.   

 
2.2.2  2. Kísérlet. A gazdák általi értékelések és a videofelvételek alapján, 

kutyákra vonatkozó eltérő háttérismerettel rendelkező csoportok értékeléseinek 
összehasonlítása  

  
2.2.2.1 Alanyok 

Ahogy fönt leírtam, rendelkezésemre állt mind a 100 kutyán elvégzett 
FIDO személyiségteszt mind pedig a 100 kutya gazdái által kitöltött Kutya 
Személyiség Kérdőív. Ezek közül 33 beagle adatait használtam föl arra, hogy 
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összehasonlítsam a gazdák szubjektív értékelését és a három értékelő csoport 
videofelvétel alapján végzett értékelését.   

2.2.2.2 Módszerek 

A gazdák értékelésének valamint mindhárom értékelő csoport 
értékelésének összehasonlítására egy utas ANOVA-t használtam mind a 4 faktor 
vonatkozásában, valamint Dunnett tesztet végeztem. Spearman korrelációt 
végeztem a célból, hogy feltárjam az összefüggéseket a négy kérdőíves értékelés 
között: gazdák, a vizsgálatba bevont kutyákat nem ismerő kiképzők, kutyatartók 
és kutyát még soha nem tartott személyek által készített értékelés.  

2.3 Eredmények 

2.3.1 1. Kísérlet. 

1./ A Kiképezhetőség faktor vonatkozásában nem találtam kimutatható 
korrelációt az ide vonatkozó kérdőívben szereplő változók valamint az 
elméletben ezekkel összefüggésben lévő viselkedés-teszt változók között.   

2./ Az Idegen ember felé irányuló Szociabilitás esetén korrelációt találtam 
a gazdák beszámolói valamint a kutyák viselkedés teszt során mutatott  
viselkedése között. Azok a kutyák, melyeket kezdeményezőnek valamint idegen 
emberek felé nem bizalmatlanoknak jellemeztek, kisebb latenciával közelítették 
meg a kísérletvezetőt valamint többet játszottak vele mint azok az egyedek, 
melyek alacsonabb értéket kaptak a kérdőív ide vonatkozó pontjaira.  

3./ Az Aktivitás faktor esetében nem találtam összefüggést a gazdák 
beszámolója valamint a kutyák által a viselkedés teszt Spontán aktivitás 
altesztjében mutatott viselkedése között. Összefüggés volt kimutatható a kutyák 
labdajáték preferenciájára vonatkozó gazdák általi beszámolók valamint a 
kutyák ide vonatkozó viselkedés teszt során mutatott viselkedése között. Azok a 
kutyák, melyekről a gazdák azt állították, hogy szeretik a labdajátékokat 
valamint szeretnek a gazdával játszani, az adott teszthelyzetben mind a labdával 
mind pedig a rágókötéllel többet játszottak mint azok, akik alacsonyabb értéket 
kaptak a ‘szereti visszahozni a labdát’ kérdőív változóra.  

4./ Ami az Agresszivitás faktort illeti, az ‘Ugatós’ kérdőv változó korrelált 
a kutyák agresszív megnyilvánulásaival (morgás, harapás, támadás) a 
Csontelvétel alteszt során mutatott viselkedés alapján, továbbá a DNS 
mintavétel latenciájával.  

 
2.3.2 2. Kísérlet 
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Az Idegen ember felé irányuló Szociabilitás, az Aktivitás valamint az 

Agresszió faktorok esetén a gazda értékelése korrelált mindhárom értékelő 
csoport értékelésével továbbá az értkelő csoportok értékelései is korreláltak 
egymással. A Kiképezhetőség faktort illetően a gazdák értékelése nem korrelált 
egyik értékelő csoport értékelésével sem, de minden értékelő csoport értékelése 
korrelált egymással.  

 
2.4 Következtetések 
 

Második vizsgálatom eredményei azt sugallják, hogy szükség mutatkozik 
annak tesztelésére, vajon a kérdőíves vizsgálat által mért viselkedés konvergens 
e a viselkedéstesztben megfigyeltekkel. Az összefüggések hiánya az elméletileg 
korreláló változókkal azt sejteti, hogy további szükség van a viselkedésteszteket 
valamint kérdőíves vizsgálatokat kidolgozó kutatók szoros kollaborációjára.     
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