
   A PUMI FONTOSABB 

KÜLLEMI SAJÁTOSSÁGAI  ÉS 

GYAKORIBB KÜLLEMI HIBÁI 

Készítette: Németh György  

2003 

  A bemutató 59 diát tartalmaz. 



 A pumi nem tekinthető ősi magyar kutyafajtának. Kialakulásának kezdete feltehetően a 

XVII.-XVIII. századra tehető, amikor is a könnyűipar fejlődése során a Német- és 

Franciaországból „lábon” behajtott merinói juhokkal érkező terelőkutyák keveredtek az 

ország területén található ősi pulikkal.  

   Az így tájfajtaként kialakult pumiról konkrét formában először Raitsits Emil professzor 

tesz említést. Nevéhez kapcsolódik a fajta elfogadtatásának és stabilizálásának kezdete is, 

mely során a pumi 1920-ban kerül először a puli dunántúli változataként kiállításon 

bemutatásra (kiállítója a Gödöllői Magyar Királyi Csendőrkutyatelep). Halála után a vele 

együtt dolgozó Anghi Csaba Geyza professzor folytatja munkásságát, ő az, aki megalkotja 

1935-ben a fajta tudományos elnevezését (Canis familiaris ovilis villosus terrarius 

Raitsits-Anghi), valamint első tudományos fajtaleírását. (ovilis = terelőképesség, villosus = 

bozontos szőrzet, terrarius = terrier jelleg)  

   Az 1920-as évekkel kezdődő sporttenyésztés célja a puliból kívánatos tulajdonságok és a 

tőle eltérő, de kívánatos jellegbeli különbségek rögzítése volt, melyek főleg terrier típusú 

belső és külső alkati jegyekben nyilvánulnak meg.  

Belső tulajdonságai közül főleg az élénk vérmérséklet, a terelőösztön, a kutatószenvedély, 

habitusában pedig a puliénál könnyebben kezelhető középhosszú szőrzet, a felső 

egyharmadában visszabicsakló fülek, a rövid törzsalakulás, a határozottan felfelé induló, 

majd a kereszt- vagy ágyéktájékra visszakunkorodó farok és a puliénál megnyúltabb arcorri 

rész határozzák meg részben, de jellemzően a pumi fajtajellegét. 

 

PUMI 
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MARMAGASSÁG         (populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh György.) 

Marmagasság: A mar legmagasabb pontjának távolsága a 

talajtól, mérőbottal mérve a könyökbúb mögötti, talajra 

merőleges egyenes.  
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KANOK 

SZUKÁK 

Kanok: megengedett(41-47cm), ideális(43-45) 

Szukák: megengedett(38-44cm), ideális(40-42) 

         vizsgált egyedszám: 100 

       Populációs átlag: 44,7cm 

       Populációs átlag: 41,3 cm 

           Az átlagtól eltérő átlagos szóródás: 1,4 cm, a tulajdonság a kanoknál a h2 értéket is figyelembe véve genetikailag viszonylag stabil. 

Az átlagtól eltérő átlagos szóródás: 2,0 cm, a vizsgált  szuka állomány a 

tulajdonságban a hímivarhoz viszonyítva genetikailag labilisabb.  

A marmagasság közepesen, 

vagy annál erősebben 

öröklődő mennyiségi 

tulajdonság. (Zöldág, 1998) 

(h2 = örökölhetőségi érték) 

A mar szilárd vázát a  lapockacsont holdasporca és az 1, 2, 3-as hátcsigolyák tövisnyúlványai képezik.    
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Fejhosszúság a marmagasság %-ában

FEJ 

Fejhosszúság: A tarkóbúbtól az orrhegyig 

mért távolság. Viszonyszámként kezelendő 

a marmagasság %-ában. 

  FEJHOSSZÚSÁG 

A marmagasság legalább 41 %-a, de 

kívánatosabb a 42-45%-os arányszám. 

      (populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh Gy.) 
         vizsgált egyedszám: 100 

Populációs átlag: 42,7%, az átlagtól eltérő átlagos szóródás: 1,4 %. 

Fotó: Németh György 

A tulajdonság a vizsgált állományban genetikailag viszonylag  stabil,   

a populáció viszonylag szabályos eloszlással szóródik. 

         A fejforma jól öröklődő, magas, több mint 60%-os 

örökölhetőségi értékű mennyiségi tulajdonság. (Zöldág,1998) 



FEJ  

Fotó: Németh György 

Fotó: Németh György 

Az állcsont formája jól öröklődő, magas, 

több mint 60%-os örökölhetőségi értékű 

mennyiségi tulajdonság.. (Zöldág, 1998) 

„Fej. Szélességéhez viszonyítva 

hosszúkásabbnak látszik, mint a pulié, 

mert arcorra kissé elkeskenyedő és 

hosszabb.  Az elkeskenyedő arcorr Méhely 

szerint a sakáléra emlékeztet, de azért nem 

szabad spicc-szerűen hegyesnek lennie.”  

Anghi Csaba Geyza, 1936 

A pofa jól izmolt, 

az arcorri rész 

nem elhegyesedő! 

Fotó: Németh György 



FEJ 

Az ajkak és a szájpadlás 

egyöntetűen és sötéten 

pigmentáltak. 

Az orrtükör kívánatos színe 

minden színváltozat esetében 

a fekete. 

Fotó: Németh György Fotó: Németh György 

Fotó: Németh György 

Fotó: Menyhárt Krisztina 

     Az ajkak, az orrtükör pigmentáltsága, az ajkak formája  jól öröklődő, magas, több mint 60%-os örökölhetőségi értékű mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág,1998) 

Az ajkak feszesen 

simulnak a 

fogsorhoz. 

Fotó: Menyhárt Krisztina 



FEJ 

Váltóorr fehér puminál. - A késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban 

minden fehér pumi orrtükre eltérő mértékben ugyan, de 

pigmenthiányos alakulást mutat!  

Fotó: Menyhárt Krisztina 

Fotó: ALEX 

Fehér puminál megfigyelhető az ún. 

váltóorr. Az orrtükör kivilágosodása 

összefüggést mutat a téli-nyári 

napszaki (fotoperiódus-) váltással, az 

ösztrogén ivari hormonok fokozott, és 

a pigmentforgalmat szabályozó MSH 

és melatonin hormon változó 

termelődésével. Ezt igazolni látszik 

az a megfigyelés is, hogy a jelenség 

elsősorban a csökkenő fényhatás 

idején, télen, a tüzelés alatt, és a 

vemhesség végén látható, amikor az 

ivari hormonok és a melatonin 

koncentrációja is változik. 

ZÖLDÁG LÁSZLÓ, 1998 

kívánatos 

Az orrtükör kívánatos színe minden 

színváltozat esetében a fekete. 



FEJ 

Fogazata teljes, szabályos, ollós záródású. 

Bármely fog hiánya kizáró ok, kivételt képez a 

P1-es, melynek hiánya csak hiba! Kettőnél 

több P1 hiány azonban már szintén kizáró ok. 
A jelenleg érvényes FCI standard az M3-as fogak hiányát 

tévesen engedélyezi!!! 
Szabályos, ollós fogzáródás. A felső metszőfogak nyelvi felületének egyharmada 

fedi az alsó metszőfogak ajaki felületének felső egyharmadát. 

Harapás hibák 

(kizáró okok) 
  Előreharapás (csukafogazat) 

harapófogó(tétre)harapás hátraharapás (pontyfogazat) 

A kifejlett pumi fogképlete (42 db) : 

Állcsont (felső fogsor) = 6I  2C  8P  4M 

Állkapocs (alsó fogsor) =   6I  2C  8P  6M 

metszőfogak (Incisivus) I1, I2, I3            

szemfogak (Caninus) C1                       

előzápfogak (Premolaris) P1, P2, P3, P4 

zápfogak (Molaris) M1, M2, M3-csak alul 

Fotó: Németh György A fogak száma,erőssége,helyeződése, a harapás típusa  jól öröklődő, magas, több mint 

60%-os örökölhetőségi értékű mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág, 1998) 



FEJ (Kuzmenkó Noémi diája) 

    A tej- és végleges fogak megjelenésének ideje  

  Forrás: Zöldág László: A kutya tenyésztése és egészségvédelme 1998  (+ grafikák előző 

oldal) 

A fog típusa Tejfogak áttörése 
Végleges fogak 

váltása/áttörése 

Metszőfogak 

I1, I2, I3 22-25 nap 4-5. hónap 

Szemfogak 

C1 22-25 nap 5. hónap 

Előzápfogak 

P1 Tejfogként nem létezik 4-5. hónap 

P2, P3, P4 4. hét 6. hónap 

Zápfogak 

M1 Tejfogként nem létezik 4-5. hónap 

M2 Tejfogként nem létezik 5-6. hónap 

M3 Tejfogként nem létezik 6-9. hónap 



0

5

10

15

20

25

30

db

4
0
%

-

4
1
%

-

4
2
%

-

4
3
%

-

4
4
%

-

4
5
%

-

4
6
%

-

Arcorri rész hossza a marmagasság %-ában

FEJ 

Arcorrhosszúság: Az arcorri hajlástól (glabellától) 

az orrhegyig mért távolság. Viszonyszámként 

kezelendő a fejhosszúság %-ában.  

Az arcorri hajlás a belső szemzúgok vonalában keresendő! 

 AZ ARCORRI RÉSZ HOSSZA 

A fejhosszúság legalább 40 %-a, de 

kívánatosabb a 44-46%-os arányszám. 

  (populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh Gy.) 
         vizsgált egyedszám: 100 

  Populációs átlag: 43,4%, az átlagtól eltérő átlagos szóródás: 1,4 %. 

Fotó: Németh György 

A vizsgált populáció szabályos eloszlással  szóródik, az állomány 

genetikailag viszonylag stabil. 

Az állcsont hossza jól öröklődő, magas, több mint 60%-os örökölhetőségi 

értékű mennyiségi tulajdonság.. (Zöldág, 1998) 



FEJ 
 AZ ARCORRI RÉSZ HOSSZA 

Fotó: Németh György 

Fotó: Németh György 

Viszonylag rövid, 41%-os arcorrhosszúság. Kívánatos, 46%-os arcorrhosszúság. 



Erőteljes szemboltívek, 

kifejezett stop. 

A stopvonal alig érzékelhető, a 

homlok síkja szinte egyenes 

vonalban tér át a szemboltívek 

között az orrhátra. 

1968 

1999 

Fotó: Németh György 

FEJ 

Kívánatos 

A arc és agykoponya találkozásánál, az orrnyeregnél található mélyedés (stop)mélysége 

vagy hiánya jól öröklődő, magas, több mint 60%-os örökölhetőségi értékű mennyiségi 

tulajdonság.. (Zöldág, 1998) 



FEJ 

Erőteljes szemboltívek, 

kifejezett stop. 

A stopvonal alig érzékelhető, a 

homlok síkja szinte egyenes 

vonalban tér át a szemboltívek 

között az orrhátra. 

Kívánatos 

Fotó: ALEX 



FEJ 

Kerek szem.   

Nem kívánatos. 

A szemek közepes nagyságúak, 

kissé ferde metszésűek, alakjuk 

ovális, sötétbarna színűek. A 

szemhéjszél feszesen zárt, jól 

pigmentált.  

A szőrzet színével nem 

harmonizáló, világosbarna 

szem. 

Fotó: Menyhárt Krisztina 

Fotó: Németh György 
Fotó: Németh György 

Fotó: ALEX 

A szemek színe, helyeződése, a szemhéjak és a szemrés alakulása jól öröklődő, magas, 

több mint 60%-os örökölhetőségi értékű mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág, 1998) 



FEJ 
  JÁROMÍVEK TÁVOLSÁGA 

járomív 

Fotó: Németh György 

A fejforma jól öröklődő, magas, több mint 60%-os örökölhetőségi értékű mennyiségi tulajdonság. (Zöldág,1998) 
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Járomívek távolságának aránya a fejhosszúság %-ában

   A fejhosszúság kb.53-54 %-a.  

                (populációs felmérés, Németh Gy.) 

       vizsgált egyedszám: 52 

A vizsgált populáció 

viszonylag szabályos 

eloszlással szóródik, a 

tulajdonság genetikailag 

viszonylag stabil. 



FEJ 

A fülek magasan tűzöttek, felállóak, a fül 

csúcsa felső harmadában határozottan 

előre és kissé oldalra bicsaklik. Közepes 

méretűek, arányosak, formájuk fordított V 

alakú. Fülmozgása élénk. 

Jól tűzött és tartott fülek. 

A fül hossza a fejhosszúság kb. 44 %-a. A fülszélesség a fejhosszúság kb. 26%-a. (Anghi Csaba 

adatai, 1936) 

Fotó: Molnár Gabriella 

A bal  fül koronaszőrzete 

hosszabb, de a fültartás jó. A 

fejforma kifejezetten bájos és 

megnyerő.  



FEJ 

         mélyen tört fülek - hiba 

       magasan tört fülek - hiba 

          álló fülek – kizáró ok 

             tőből lógó fülek – kizáró ok 

              felemás fülek – kizáró ok 

HIBÁK: 
(fültartás) 

Fotó: Németh György 

    A fül áll, csak a koronaszőr esik vissza. 

Fotó: Mándoki Mónika 

Fotó: Vargha András 



FEJ 

Mélyen, kissé oldalt 

tűzött  fülek. 

Fotó: Németh György 

A fülek nagysága, hossza, erőssége, megtörése és illeszkedése 

jól öröklődő, magas, több mint 60%-os örökölhetőségi értékű 

mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág,1998) 

Fotó: Németh György 

Kissé magasan tűzött fülek, avagy inkább a 

füleknek nincs kellő „terpesztése”. 



FEJ  

A koronaszőrzet 

hosszú, a fültartás 

ugyan megfelelő, de a 

fülek a szőr hossza 

miatt félbetörtnek 

hatnak.   

Mélyebben tört, kissé nehéz, 

ezért rövidebbre igazított 

korona szőrzetű fülek. 

A fül koronaszőrzetének szerepe a fültartás megítélésében. 

Fotó: Németh György 

ALEX 



FEJ 

  A FEJ  TŰZÉSE A NYAKON 
Alacsonyan tűzött fej esetén a teherviselés 

nem megfelelően oszlik el a nyakon, 

melynek következményeként a fej 

folyamatosan mély, lógatott helyzetben 

található. 

Fotó: Németh György 

Fotó: Csepregi Krisztina 

Fotó: németh György 

kívánatos 



TÖRZS 

         A nyakhosszúság a  marmagasság kb.32-34 %-a.  

        (populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh Gy.) 

            vizsgált egyedszám: 52 

            A NYAK ILLESZTÉSE ÉS HOSSZA 
A nyak közepesnél magasabb illesztésű, a  

gerincoszloppal kb. 55 fokos szöget zár be. 

Nyakhosszúság: A nyakélen, a tarkóbúbtól a marig mért 

távolság. Viszonyszámként kezelendő a marmagasság 

%-ában. 

 Populációs átlag: 31,8 %.  
 Az átlagtól eltérő átl. szóródás: 1,7 %.  

A kívántnál 

alacsonyabban 

illesztett nyak. 

 A nyakélnek a marral való találkozásánál látható többé,vagy kevésbé 

mély bevágást „baltavágásnak” hívják. Magas nyakillesztésnél a 

nyakél a mar legmagasabb pontjából indul felfelé. Alacsony 

illesztésnél a baltavágás nagyon mély, a nyak oldaltájai észrevétlenül 

folynak össze a vállal. A torokél majdnem a szügy legmélyebb pontján 

csatlakozik. 

A nyak alakja, hossza, vastagsága jól öröklődő, magas, több mint 60%-os 

örökölhetőségi értékű mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág,1998) 

A nyak hosszát a jelenlegi standard tévesen, a fej hosszával azonosan, 45 %-os arányértékben adja meg! 

nyakhosszúság 
fejhosszúság 
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Mellkasmélység a marmagasság %-ában

TÖRZS 

 Kívánatos a 42 %-nál nagyobb arányérték.  

       (populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh Gy.) 

MELLKASMÉLYSÉG 

Mellkasmélység: A mar legmagasabb pontjától 

a mellkas legmélyebb pontjáig mért távolság. 

Viszonyszámként kezelendő a marmagasság 

%-ában. 

         vizsgált egyedszám: 100 

Sekély mellkasmélység esetén a mellkas 

funkcionális feladatára csökkentebb 

mértékben alkalmas, mivel jól fejlett 

tüdőnek és szívnek kell helyet 

biztosítania. 

 Populációs átlag: 42,9 %, az átlagtól eltérő szóródás értéke: 1,5 %. 

A vizsgált populáció genetikailag viszonylag stabil a tulajdonságban. 



TÖRZS 

       (populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh Gy.) 

MELLKASMÉLYSÉG ÉS DONGÁSSÁG 

          vizsgált egyedszám: 100 (60 szuka, 40 kan) 

A 42%-nál kisebb arányszám 

esetén a mellkas sekély benyomást 

kelt, mely kanok esetében nagyobb 

és látványosabb hibaként 

jelentkezik. A hímivarnál a sekély 

mellkasmélység ugyanis a feminin 

jellegű testalakulás részeként a 

másodlagos nemi jelleg 

elmosódásában is szerepet játszik. 

           Sekély mellkasmélységű, 

elmosódott másodlagos nemi 

jellegű 2 éves pumi kan. 
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kanok szukákszuka 

kan 

  Ivar szerinti eloszlás a 

mellkasmélység és a 

marmagasság viszonya 

alapján. 

 

A szélsőértékek különbsége és az 

átlagtól eltérő átlagos szóródás 

alapján megállapítható, hogy a 

tulajdonság a nő- és hímivarnál szinte 

azonos genetikai stabilitást mutat. 

 
Bordázata kevésbé dongás, inkább 

lapos, mellkasa mély és hosszú. 

A dongásság a marmagasság arányában 

30%. (Anghi Csaba, 1936) 

Az átlagtól eltérő átlagos szóródás értéke a 

vizsgált kanoknál és szukáknál egyránt 1,5%. 

Dongásság (a mellkas szélessége): A bordafal 

legtávolabbi pontjainak távolsága egymástól, 

közvetlen a lapocka mögött haránt mérve. (bottal)  

A mellkas szélessége és mélysége közepesen, vagy annál erősebben öröklődő mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág, 1998) 



TÖRZS 

A felső vonal egyenes és feszes. A hát rövid. 

Az ágyék rövid és feszes kötésű. Fara rövid, 

enyhén csapott, közepesen széles. 

Laza, hajlott, 

nyergelt hát. 

Ívelt (ponty) 

ágyék. 

Kívánatos 

Fotó: Szalánczi Gábor 

Fotó: Németh György 
Fotó: ALEX 

A hát, a gerincoszlop szilárdsága és lefutása közepesen, vagy annál 

erősebben öröklődő mennyiségi tulajdonság. (Zöldág, 1998) 

Minthogy a végtagok is nagy mértékben okozzák azt, hogy a 

hátvonal kívánatos, avagy nemkívánatos lefutású, itt kell 

szólanunk arról is, hogy a kutya néha elől, vagy hátul túlnőtt. Elől 

túnőtt akkor, ha az elülső végtagok túlmagasak a hátulsókhoz 

viszonyítva, azaz a mar felső vonala a farbúb felső vonalánál 

magasabb helyeződésű. Hátul túlnőtt akkor, ha a farbúb magasabb 

a hátulsó végtagok aránytalanul erősen fejlett volta miatt – a mar 

felső vonalánál. -   Anghi Csaba, 1958 



TÖRZS 

        A has felhúzott. 

  Fotó: Németh György 

Fotó: Alex 
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TÖRZS 

A marmagassághoz viszonyított  kívánatos arány 1:1. (+5%, 

-5%) 

A pumi törzse négyzetbe írható. 

TÖRZSHOSSZÚSÁG 

         vizsgált egyedszám: 100 
       (populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh Gy.) 

Törzshosszúság: A vállbúbtól az ülőgumóig mért 

vízszintes távolság. Viszonyszámként kezelendő a 

marmagasság %-ában. 

Ágyékban megnyúlt 

törzs. 
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Fotó: ALEX 



TÖRZS 
TÖRZSHOSSZÚSÁG 

Fotó: Németh György 

A törzs hossza jól öröklődő, magas, több mint 60%-os örökölhetőségi értékű  mennyiségi tulajdonság.  A jól öröklődő tulajdonságok 

közös jellemzője, hogy manifesztációjukban a környezeti tényezők szerepe elhanyagolható, megváltoztatásuk állományszinten 

következetes szelekciós munkával és célzott párosításokkal, megfelelő tenyészkanok alkalmazásával viszonylag könnyebben lehetséges. 

(Zöldág, 1998)  
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A-korosztály

B-korosztály

C-korosztály
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Törzshosszúság a marmagasság %-ában

Kanok korosztály szerinti eloszlása 

    kanok eloszlása        szukák eloszlása 

A standardban megfogalmazottakhoz legközelebb állva a legideálisabb 

arányokkal rendelkező egyedeket átlagosan a C-csoport tartalmazza, a 

fiatalabb korosztály az idősebb generációkhoz képest ugrásszerű 

javulást mutat.  Ennek oka feltehetően a tenyésztői bázis átalakulásával 

járó, tenyésztői szemléletváltásban keresendő.  

Mivel a vizsgált fiatal kanok a tulajdonságban szélesebb szelekciós 

bázist biztosítanak, megfelelő igénybevételük esetén, a h2 érték és a 

hímivar populációra gyakorolt nagyobb effektív genetikai hatásának 

ismeretében, a törzshosszúság és egyéb más tulajdonságok jövőbeni 

javulását, homogenizálódását eredményezhetik a hazai pumi 

állományban. 

(populációs felmérés, szakdolgozat 2003, Németh Gy.) 

            vizsgált egyedszám: 100 (40 kan, 60 szuka) 

  1987-2001 között született pumi kanok. (15 év) 

 A törzshosszúság alakulása a populáció kanjainál az elmúlt 15 évben. 
A-korosztály: 1996 előtt születettek. 
B-korosztály: 1996-1997-1998-as születésűek. 
C-korosztály: 1998 után születettek. 

A tulajdonság a hímivarnál genetikailag 

labilis, az átlagtól nagyban eltérő egyedek 

aránya nagy, a vizsgált csoport heterogén. 

A tulajdonság az állományban a kanokhoz 

viszonyítva genetikailag stabilabb, az átlagtól 

nagyban eltérő egyedek aránya kisebb, az 

arányátlag viszont a hímivarhoz képest 

rosszabb, a standardban megfogalmazott 

kívánatos arányértéktől jobban eltér. 

Populációs átlag: 105,3%, az átlagtól 

eltérő átlagos szóródás: 2,6%. 

Populációs átlag: 104,1%, az átlagtól 

eltérő átlagos szóródás: 3,6%. 



A farok magasan tűzött, 

határozottan felfelé induló és 

ívben a kereszttájékra 

kunkorodó.  

Jól 

tűzött és 

tartott 

farok. 

TÖRZS 

Fotó: Németh György 

FAROKTARTÁS 



Megengedett, de a 

kívánatosnál 

szorosabb faroktartás.  

TÖRZS  

Pulis 

(elfekvő) 

faroktartás 

hiba   

Kissé mélyen, 

alacsonyan 

tűzött , laza 

farok 

Alex 

Megengedett, de a 

kívánatosnál 

lazább faroktartás. 

Fotó: Németh Gy 



Karószerű 

faroktartás. 

hiba  

TÖRZS 

Sarlós, mudis 

faroktartás. 

Nem kívánatos   

Állandóan lógó 

farok. 

hiba   

Fotó: Mándoki Mónika 

Fotó: ALEX 

Fotó: ALEX 

A törzs mellé térő 

farok. hiba   



VÉGTAGOK 
       Elülső végtagok 

Az elülső végtag meredek, oszlopos állású. A 

mancsok zártak, a pumi szinte lábujjhegyen áll. 
Laza (medve) mancsok. 

Nem kívánatos. 

Fotó: Németh György 

A végtagok hossza, erőssége és vastagsága, állása és az egyes ízületeknek megfelelően a törzshöz viszonyított szögelése közepesen, 

vagy annál valamivel erősebben öröklődő mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág,1998) 



VÉGTAGOK 

    Az elülső végtagok alakulása elölnézetben. 

1, Párhuzamos lábak, kellő szélességű lábállás                                                    

2, Talajon tág lábállás, távol álló mancsok                                               

3, Lábtőben szűk, kifelé forduló mancsok                                                 

4, Lábtőben tág, befelé forduló mancsok                                      

5, Dongás mellkas, összatartó mancsok                                                          

6, Kifelé forduló mancsos (franciás)                                             

7, Befelé forduló mancsok 

     Szabályos lábállás 

Mészáros Mihály ábrái, 1996, Puli, Pumi, Mudi 



VÉGTAGOK 

    Hátulsó végtagok 

 Megfelelő hátulsó végtagállás 

Meredek hátulsó    

végtagszögellés  

(karóállás) 

A hátulsó végtag hátraállított. A 

lábközép rövid,a csüd meredek. 

Fotó: Drobilich Tímea 

Fotó: Alex 



VÉGTAGOK 

  A hátulsó végtagok alakulása hátulnézetben. 

1, kívánatos szélességű lábállás                                                    

2, talajon szűk lábállás                                               

3, talajon tág lábállás                                                 

4, talajon szűk és dongaállás                                      

5, Csánkban szűk, gacsos vagy tehenes lábállás                                                          

6, Kifelé tartó mancsok                                             

7, Befelé tartó mancsok 

        Szabályos hátulsó lábállás 

Mészáros Mihály ábrái, 1996, Puli, Pumi, Mudi 



VÉGTAGOK 

  A hátulsó végtagok hátulnézetben. (mozgásban) 

Mészáros Mihály, 1996, Puli,Pumi,Mudi 

 Gacsos hátulsó végtagállás (hiba) 
Keresztező mozgás (hiba) 

A mancsok kifelé irányulnak, a 

csánkok közel helyeződnek 

egymáshoz. A mozgás 

akadályozott. (Elliot nyomán) 

Gyenge csánkízület, csípő- vagy 

térdkalácsprobléma idézheti elő, 

hátulnézetből könnyedén 

megítélhető. (Elliot nyomán) 

Mészáros Mihály, 1996, Puli,Pumi,Mudi 



VÉGTAGOK 

A karmok és a talppárnák palaszürkék. 

Fotó: Menyhárt Krisztina 

Fotó: Menyhárt Krisztina 

Fotó: Németh György 

Fotó: Németh György 

   A  talppárnák pigmentáltsága jól öröklődő, magas, több mint 60%-os örökölhetőségi értékű mennyiségi tulajdonság.  (Zöldág,1998) 



ARÁNYOSSÁG 

“A kutya összbenyomása az a bírálóban kialakult kép, melyet a testrészek egymással kialakított viszonya határoz 

meg. Ha a testrészek harmonizálnak, az egyed harmonikus felépítésű, egységes (homogén), azaz “jól együtt van”. 

Ha részei aránytalanok, heterogén felépítésű, emiatt elmarasztalandó.” – Dr. Várszegi Zsolt, 1996  

 

“Rendkívül fontos az állat korához, fajtájához, ivarához mért fejlettség elbírálása. A fejlettséget súly és 

hosszméretekkel mérjük, segítségünkre van azonban az is, ha ismerjük az egyes fajták külső alakulásának szabályait, 

ha tisztában vagyunk azokkal a szempontokkal, melyek a küllem megítélését lehetővé teszik.”  

”Rendkívül fontos a kutya arányossága szempontjából, hogy a front és az elülső rész  ne legyen túlfejlett a hátulsó 

rovására – és megfordítva.”  

„ A kutya testarányairól azonban csakis akkor tudunk pontos ítéletet mondani, ha az egyes testrészeket le is mértük 

és azokat a marmagasság százalékában fejezzük ki. A testarányosságnak szemmértékkel való elbírálása pontatlan 

munka és a bíráló egyéni megítélésén és hozzáértésén alapul.”  - Dr. Anghi Csaba, 1958 

 

Harmonikus felépítésű, homogén pumi szuka. 
            Heterogén felépítésű pumi szuka.                                                   

(Arányaiban kicsi fej, megnyúlt törzs, rövid  nyak.) 

40,7% 

107,3% 

28,5% 



MÁSODLAGOS NEMI JELLEG 

Kifejezett másodlagos nemi jellegű: 

KAN 

SZUKA 

Elmosódott másodlagos 

nemi jellegű: 

KAN (szukás megjelenésű kan) 

SZUKA 

(kanos megjelenésű szuka) 

Kívánatos 

Finom, feminin jellegű testalakulás. 

Durvább, masculin jellegű testalakulás. 

Fotó: Németh György 

Az elmosódott ivari jelleg Ócsag 

professzor publikálása alapján a 70-es 

években még gyakori volt a hazai pumi 

populáció egyedeinél, napjainkban már 

nem oly jellemző hiba. Elbírálása ezért a 

jelenleginél nagyobb szigorúságot 

igényel.  

Fotó: Németh György 



MÁSODLAGOS NEMI JELLEG 

szuka szuka kan 

Fotó: Olajos Andrea 

szuka 



A PUMI ELFOGADOTT 

SZÍNEI 

A SZŐRZET SZÍNE 

-SZÜRKE különböző árnyalatai (születéskor általában 

fekete, idővel kiszürkül.) 

-FEKETE 

-FEHÉR 

-FAKÓ, alapszínek: vörös, sárga, krémszín (fekete vagy 

szürke árnyalat és a kifejezett maszk kívánatos) 

-3 cm-nél kisebb átmérőjű fehér mellfolt és a lábujjakon fehér tűzés 

nem hiba.  

-A szőrszín mindig fedett, egyöntetű legyen. 



Szőrzet színét  befolyásoló főbb lókuszok génjei 

  

 

L (long) 

 

L-, ll 

 

Rövid és hosszú szőr 

 

A (auguti) 

 

As-, Ay-, A-, asa, at 

 

Fekete, sárga, vadas, nyeregmintás, cserbarna 

 

B (black) 

 

B-, bb 

 

Fekete, csokoládé barna 

 

C (colour) 

 

C-, cch-, cb, c- 

 

Színes, albínó 

 

D (dense, dilute) 

 

D-, dd 

 

Színintenzitás változás, sötétedés, világosodás 

 

E (extension, non-extension) 

 

E-, Em-, Ebr-, ee 

 

A sötét pigmentáció kiterjedése és megvonása, 

tigriscsíkozottság 

 
M (merle) 

 

M-, mm 

 

Márványozottság, merle foltosság 

 

S (self, solid) 

 

S-, si, sp-, sw- 

 

Egyszínű és változóan fehér 

 

Wa (wavy) 

 

Wa-, wawa 

 

Göndör, hullámos és sima szőr 

 

G (grey) 

 

G-, gg 

 

Ezüstözött ősz szőrzet 

 

Forrás: Zöldág, 1996 

  A kutya szőrminőségét meghatározó allélek és helyeik (részlet) 

génlokusz Allél, allélsor szőrminőség 

A legtöbb kutyafajta kültakarójának színét az aguti allélek, illetve ezek más színgénekkel kialakult módosulásai határozzák 

meg. A szőrzet színe így sok kutyafajtánál kettő vagy több génpár által meghatározott tulajdonság, amely a mendeli 

szabályok szerint öröklődik. Az aguti allélsor mutáns génjei közül az adott egyed mindig csak egy párral rendelkezhet, és ez 

határozza meg a szőrszínt. Az aguti (A) vadas, ordas szín a farkas és néhány északi kutyafajta színe. Érdekes, hogy a 

háziasítással a kutyák zöméből ez az eredeti gén eltűnt, mutáns változatai viszont gyakran megtalálhatók.  

A SZŐRZET SZÍNE 



Szőrzet színét  befolyásoló főbb lókuszok génjei 

  

 

 

Teljes fekete (As): Valamennyi aguti alléllal szemben, a domináns sárgával szemben is domináns. Sok fajta egyik 

színváltozata, szénfeketétől a barnásfeketéig mutat változatokat. A barnás tónus megjelenésére több magyarázat is szolgál. 

Egyrészt a fekete színt is módosíthatja egy géncsoport (poligén hatás),  másrészt a fekete kutyák heterozigóták (As Ay  vagy 

As at ) is lehetnek. Domináns sárga (Ay): A sárga vagy vörös színű kutyák egy részének genetikai hátterét adó gén. A szín 

lehet tisztán sárga, vagy változó mennyiségben fekete, kék vagy barna végű szőrszálakkal árnyékolt.  

Fekete nyeregmintás ( asa ): Jellemzője a gerinctől kiinduló, a test két oldalára szimmetrikusan, nyeregszerűen lehúzódó 

sötét pigmentáció. Fekete cserbarna: (fekete-sárga, fekete-cservörös, fekete-barna) jegyek mindegyikében az at aguti 

mutáns gén található. A jegyes helyett gyakran a rajzos illetve a kontúros kifejezés használatos. A fekete szín a test felső és 

nagyobb részét fedi, a cserbarna (sárga, vörös, cservörös, barna) szín az alsó részeken, a száj körül, a mellkason, a 

lábvégeken, a végbélnyílás körül és és két petty formájában a szemek fölött látható. A fekete nyeregmintás és a fekete-

cserbarna jegyes színek sok tekintetben hasonlatosak egymásra, sokszor csak a gyakorlott szem képes megkülönböztetni. 

(megj: őszülés!) 

B-b allélpár: A fekete színt meghatározó sötétbarna pigmentszemcse génjének (B) mutálódása következtében az aguti 

feketéből csokoládébarna (bb) alakul ki. A mutáns gén (b) valószínűleg csak a szabályos  pigment (B) enyhe kivilágosodását 

váltja ki, de ez éppen elegendő ahhoz, hogy a fekete sötétbarnának (csokoládészínűnek, májbarnának) látszódjon. A b gén 

hatása igen érdekes, mivel nemcsak a fekete szőrzetet barnítja ki, hanem az egyébként feketén pigmentált  bőrt is, amely az 

ajkakon, a száj körül, az orrtükrön és a talppárnákon májszínűre változik. Hatására a szem színe is világosabb barnának tűnik. 

D-d allélpár: Receszív tagja (d)  hígítást eredményez, amely már ujszülött korban is látható.A pigment eloszlás 

szabálytalanságával okozza a sötét és sárga pigmentáció megváltozását, a szín halványulását. Ezért lesz a feketéből kék 

(szürke), a csokoládébarnából homokszín, a sárgából (vörösből) krémszín (csontszín).      

A fehér foltosságért felelős gének közül a domináns az S gén, amely nem enged fehér színt a szőrtakaróba. Az si esetén a 

fehér foltok csak kis területekre (lábvég, farokvég, mellkas eleje, száj környéke, esetleg nyaki tájék) terjednek ki. Az sp gén 

hatására a fehér területek nagyobb tarka foltokban jelennek meg,  az  sw gén hatására csaknem teljesen fehér kölykök 

születnek. Szemük és orrtükrük sötét, apró, elhanyagolható színes foltok csak a füleken,  a törzs mentén és a faroktőnél 

láthatók esetleg. Az allélek feltehetően homozigota állapotban vannak jelen (sw sw).  A G domináns gén okozza a kor előre 

haladtával megmutatkozó fokozatos őszülést. Ezüst (sötétebb-világosabb) színű kutyáknál a  különleges színhatás a fekete és 

a kifehéredő szőrszálak keveredéséből adódik. A heterozigota egyedek (Gg) hosszabb-rövidebb idő távlatában palaszürke 

színűre változnak, a homozigotáknál (GG) a folyamat gyorsabban zajlik és a kivilágosodás is erősebb. (forrás: ZÖLDÁG,1996) 

 

A SZŐRZET SZÍNE 



A SZŐRZET SZÍNE 

A pumi leggyakoribb színe a feketéből szürkülő (őszülő).  

A szürke szín különböző árnyalatai nagyon széles skálán mozognak az ezüstszürkétől a 

sötétszürkéig. 

Pumi színgenotípusok Zöldág László nyomán (elfogadott színvariációk): 

Ezüstszürke:    As-  B-  D-  GG 

Sötét- és középszürke:    As-  B-  D-  Gg  

Fekete:    As-  B-  D-  gg 

Szürkén született:    As-  B-  dd 

Fakó, fekete maszkos:    Ay-   B-  D-   

Fakó, barna maszkos:    Ay-   bb  D-  

A járulékos gyenge  pigmentáció  miatt nem kívánatos. A 

pigmenthígulást okozó dd genotípusú kutyáknál az 

orrtükör,  a száj és a szemhéjszélek palaszürkék. 

Gyakorta a felsoroltak alapján lehet következtetni a 

szürke szőrszín genetikai hátterére. 

Fakó, zsemle színű:    Ay-   B-  dd 

Fehér, fakón születő:    Ay-   B-  dd   vagy   Ay-  B-  D-  G-  

Fehéren születő fehér:    Ay-   bb  dd   vagy As-  bb  dd  vagy  swsw 

Gg 

GG 

Fotó: Németh György 

Fotó: Németh György 

    Fotó: Németh György 
       Fotó: ALEX 



A SZŐRZET SZÍNE 

 Fakó (vörös alapszín) 

      Fakó (krém alapszín) 

 Fakó (sárga alapszín) 

  Fehér 

     Fekete 

gg 

Fotó: Németh György 

 Fotó: Németh György 

Fotó: ALEX 



A SZŐRZET SZÍNE 
Az at, asa  aguti mutáns gének,  vagy az si recesszív gén 

hatására kialakult élesen elkülönülő rajzolatok (a 3 cm-nél 

nagyobb fehér mellfolt) nem megengedettek. Vigyázat, a 

rajzolatok a kor előrehaladtával, szürkülés ( őszülés: G- ) 

esetén majdnem teljesen elmosódhatnak! 

si si 

si si 

Fotó: Árkosi József 

  Fotó: Árkosi  

Fotó:ALEX 



A SZŐRZET SZÍNE 
A gyakorta előforduló (és nem engedélyezett) Black-And-Tan 

és Black-And-Silver rajzolat puminál. Már kölyökkorban is 

könnyen felismerhető. A fotókon látható kölyök (kivétel jobb 

felső fotó), a lapon szintén látható, a rajzolatot viselő  

felnőtt szuka dédunokája. A kölyök anyja és nagyanyja a 

rajzolatot fenotípusosan nem viselik, csupán a megjelenésért 

felelős színgént  hordozzák genotípusukban.  

Fotó: Árkosi József 

A rajzolat már kölyökkorban  

is felismerhető! 

dédszülő 

A rajzolatok jól felismerhetően, azonos 

helyeken fordulnak elő. 

Fotó: Molnár Gabriella 

1 hetesen 

3 hetesen 

Fotó: Molnár Gabriella 

B-B-T rajzolat 5 hetesen 

dédszülő 

dédunoka 
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Ugyanaz a pumi 

később… 

Kifejlett, kiszürkült 

black-and-silver 

rajzolatú pumi 

Vigyázat, a rajzolatok a kor 

előrehaladtával, szürkülés ( 

őszülés: G- ) esetén majdnem 

teljesen elmosódhatnak! 

black-and-silver rajzolatú pumi 10 hónapos kor 

tájékán. 



A „ született szürke” szín 

nem kívánatos. As-  B-  dd 

A SZŐRZET SZÍNE 

Született szürke pumi 

kölyökkorban 

Fotó: Keve Gábor 

Fotó: Keve Gábor 



A „ született szürke” szín 

nem kívánatos. As-  B-  dd 

A SZŐRZET SZÍNE 

Született szürke pumi 

felnőttkorban. 

Feketének született, kiszürkült 

pumi felnőttkorban. 

Fotó: Holdampf Dóra 



A SZŐRZET SZÍNE 

Nem minősül kizáró rajzolatnak a feketén született, kiszürkülő (őszülő) pumi színezete, 

a kiszürkülés folyamatának különböző fázisaiban! 

8 hónapos, a szürkülés jeleit 

intenzíven mutató pumi. A végleges 

szín ezüstszürke, a szőrzet színének 

változása a fejen és a végtagokon 

kezdődik!   

As-  B-  D-  GG 

Fotó: Fodor Zsolt 

Pár hetes, feketén született, 

de a szürkülés jeleit már 

mutató pumi kölyök. (szemek 

környéke, pofi, mancs-talp) 

Fotó: Burda Attila 



A SZŐRZET SZÍNE 

A feketéből kiszürkült 

szőrzet jellegzetessége, hogy 

a hámsérülések helyén újra 

fekete szőrzet jelenik meg, 

ami idővel a domináns G-

gén hatására szintén 

kiszürkül. Nem  keverendő a 

nem megengedett, élesen 

elkülönülő rajzolatokkal!  

Nem minősül kizáró rajzolatnak a feketén született, kiszürkülő (őszülő) pumi színezete, a 

kiszürkülés folyamatának különböző fázisaiban! 

Fotók: Kuzmenkó Noémi 

Az új szőr (fekete) még láthatóan rövid. 



A SZŐRZET SZÍNE 

genotípus: 

AyAy B- D- G- 
Ez a genotípusidővel az őszülést 

okozó színgén miatt „ 

kifehéredést” okoz. 

Fotó: Németh György 

Fakón született (fehérnek látszó) fakó pumi. = fehér pumi 

 
Fotó: Holdampf Dóra 
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Fehéren születő, fehér pumi. (A gyöngyfehér szín kívánatos.) 

 

Fotó: Németh György 

       Fotó: Manu Lindgren 



A SZŐRZET SZÍNE 

Fakón született, fakó pumi.  = fehér pumi 

 
Fotó: Molnár Gabriella 



A SZŐRZET SZERKEZETE 

A szőrzet hossza, sűrűsége és fénye közepesen, vagy annál valamivel gyengébben öröklődő mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág,1998) 

Dr. Ócsag Imre nyomán 

Fürtös szőrtípus 

Fotó: Németh György 

Tetszetős, ezért ma a leggyakrabban előforduló szőrtípus. Az aljszőrök és a fedőszőrök aránya kb. 50-50%. A legtöbb 

pehelyszálat ez a szőrtípus tartalmazza. Minimális ápolást igényel, az elhalt szőrszálak eltávolítása kb. 3 havonta, félévente 

célszerű. Az aljszőrzet arányának  függvényében, elhanyagoltan  nemezesedésnek indulhat, a szőrzet idővel koloncossá 

válhat, amit a vedlés természetes folyamata szűntethet meg.  



A SZŐRZET SZERKEZETE 

Napjainkban előfordulása kevésbé 

gyakori, szinte egy-egy vonalra jellemző 

már csak. A szőrzet erőteljes csigákba 

csavarodik, tapintásra erősebb, durvább 

mint a fürtös szőrzet. Az aljszőrzet aránya 

kevesebb, így nemezesedésre kevésbé 

hajlamos. Tetszetős lehet, de a  fürtös 

szőrzet elegánsabb megjelenést biztosít, 

így lassan kiszorítja ezt a szőrtípust.  

A jelenlegi standard talán ezért is, a csigás 

és a fürtös szőrzetet együtt, göndör 

szőrzetként jelöli. 

A szőrzet hossza, sűrűsége és fénye közepesen, vagy annál valamivel gyengébben öröklődő mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág,1998) 

Dr. Ócsag Imre nyomán 

Fotó: Németh György 

Csigás szőrtípus 



A SZŐRZET SZERKEZETE 

A szőrzet hossza, sűrűsége és fénye közepesen, vagy annál valamivel gyengébben öröklődő mennyiségi tulajdonságok. (Zöldág,1998) 

Dr. Ócsag Imre nyomán 

Az aljszőrzet aránya ennél a szőrtípusnál 

a legkisebb. Nemezesedésre nem hajlamos, 

de kevésbé tetszetős. Gyakran álló 

fülekkel, a kívánatosnál gyengébben 

szőrözött fejjel és végtagokkal jár együtt.  

A túlságosan tömött szőrzet korrigálására 

kiváló, kombinálásuk általában megfelelő, 

köztes szerkezetű szőrzetet eredményez. 

A 60-80-as évek kedvelt, előtérbe helyezett 

(munka) szőrtípusa volt. Kedveltsége 

mára jelentősen visszaesett. A jelenlegi 

standard hullámos szőrtípusként jelöli. 

Jellegtelen szőrtípus (sinka) 



A SZŐRZET SZERKEZETE 

A zsinóros és a sima szőrzet kizáró ok. 



 Vége a bemutatónak.  

Fotó: ifj. Antal Sándor 


