
1. nap 2020.09.11., péntek

Előadó: Korom Gábor
Korom Gábor az ember és a kutya kapcsolatának kutatója, 
a Tükör módszer alapítója.

Kutya származása. Falkaállat vagy családtag? 
Kutya és ember viszonya
Izgalmas utazás a Tükör Módszer alapítójával az egykori 
ösztönös falka minőségből a XXI. századba, a tudatosan 
felépített családba. Mindeközben egy logikusan felépített 
rendszerbe is bevezetést kapunk, ami érthetővé teszi a 
kutya és a gazda viszonyát és segítséget ad annak tudatos 
átformálására.

Tükör Módszer 
A Tükör módszer oktatási rendszerében a kutyák magas 
együttműködési szinten, komoly intellektuális kihívásoknak 
felelnek meg, míg a gazda, a kutya ösztönlényén keresztül 
saját ösztönvilága megismerésével kerülhet harmonikus 
kapcsolatba a természettel, élő környezetével. 
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Előadó: Belényi Bea
Terápiás kutyák
Belényi Bea több mint 16 éve foglalkozik segítőkutyák  
(köztük terápiás kutyák) és családi kutyák képzésével,  
valamint terápiás felvezetőként több mint 10 éve tart  
saját kutyáival állatasszisztált terápiákat.
Ő képezte az ország első vizsgázott rohamjelző kutyáját 
is, mellette aktívan foglalkozik segítőkutyák képzésével, 
vizsgáztatásával, továbbá mentőkutyázással, agilityvel, 
flybal-lal, tereléssel, és obedience versenyzéssel. Zennel,  
a malinois kutyájával a 2019-es Mentőkutya Világbajnoksá-
gon romkutatás versenyszámban 1. helyezést ért el.

Kölyöknevelés és tesztek 
Különösen fontos a feladatra leginkább alkalmas kiskutya 
kiválasztása az alomból. Ebben segít a kölyökteszt, amit 
immáron egy évtizede végez. Az évek alatt több mint 150 
almot tesztelt már, több fajtához tartozó kiskutyákat.

2. nap 2020.09.12., szombat

Előadó: Hornig Rudolf
Hornig Rudolf használta elsőként a klikkert magas fokon 
hazánkban, és ő tette mások számára elérhetővé 
Magyarországon. Ma is az egyik legnagyobb tudású klikker 
trénerünk, továbbá a K99 vizsgarendszer egyik kitalálója 
és teljesítménybíró.
Egy egész nap, a tanulás és tanítás alapkérdéseinek körül 
járására, ahol megtudhatjuk mik a tanulás alaptörvényei  
és hogyan használhatjuk őket kreatívan. A nap első felében 
az elméleti háttérrel ismerkedünk míg a második fele  
betekintést ad ezen átalános törvények speciális  
alkalmazásába a klikkerképzésbe.

Kiképzés elmélet
• Pavlovi és operáns kondicionálás
• Megerősítés és büntetés
• Az időzítés fontossága
• Kondicionált megerősítés
• Kiképzési irányzatok és csoportosításuk

Klikkerképzés elmélet és gyakorlat 

Előadó: Leczki Sarolta
Mentőkutyák - terelés - gombakeresés
Sarolta a mentőkutyás tűzoltók parancsnoka, 2000 óta 
hivatásos tűzoltó.
A Mentőkutyás Szolgálat feladatai közé tartozik az  
épületomlásban, robbanás után és erdőben eltűnt vagy 
elhunyt személyek keresése.
Romkutatásból, számos nemzetközi versenyeredménye 
van, elismert vizsgafelkészítő. 
Többször vett részt földrengés utáni személykeresésben.

Előadó:  Varga Balázs
A Tükör Módszer vezető Ösztönkontroll Trénere, A Kölyök 
program vezető oktatója és a K99 Egyesület elnöke, amely 
a Tükör Módszer vizsgarendszerét gondozza, rendezvényeit 
szervezi, bíróit képzi.
2009 óta a Tükör Módszer Bemutató Csoportjának a tagja.

Ösztön energiák levezetése és ösztönkontroll tréning

3. nap 2020.09.13., vasárnap



5. nap 2020.09.19., szombat

Előadó: Dr. Sátori Ágnes
Kutyaegészségtan 
Dr. Sátori Ágnes praktizáló állatorvos, emellett  
a viselkedészavarokra specializálódott, így nem is találnák 
jobb embert, hogy betekintést kapjunk a kutyák  
legfontosabb betegségeibe és alap tudnivalókba  
egészségügyi szempontból.  

Viselkedészavarok állatorvosként 
Fontos, hogy minimális orvosi vonatkozású információkkal 
is rendelkezzen egy oktató. Fel kell tudni mérni, hogy mikor 
segít egy viselkedés terápiás szakember és mikor van  
szükség orvosra.

Előadó: Varga Balázs
A Tükör Módszer vezető Ösztönkontroll Trénere,  
a Kölyök program vezető oktatója és a K99 Egyesület 
elnöke, amely a Tükör Módszer vizsgarendszerét 
gondozza, rendezvényeit szervezi, bíróit képzi.

Csoportos kiképzésvezetés
Miként épül fel a csoportos oktatás? 
Feltételek, szakmai követelmények, csoportok.  
Milyen a jó csoport? Milyen a jó oktató?

6. nap 2020.09.20., vasárnap

Előadó: Dr. Topál József
Dr. Topál József az etológia és a pszichológia területén  
tevékenykedik már évtizedek óta. Az MTA doktora 
(pszichológia) és a MTA Természettudományi  
Kutatóközpont Kognitív Pszichológiai és Idegtudományi 
Intézet tudományos igazgatóhelyettese. Magyar Terápiás  
és Segítőkutyás Szövetség és a Kutyával az Emberért  
Alapítvány elnöke.

Mi teszi a kutyát egyedülállóan kompetens társunkká?
• kötődés, motiválhatóság, érzelmek, 

kommunikáció, tanulás és emlékezet 

Előadó: Dr. Turcsán Borbála
Az ELTE tudományos munkatársa, fő kutatási területei: 
Kutyák személyisége, viselkedés-genetikai összefüggések, 
öregedés hatása bekövetkező viselkedés változások,  
kutyafajták viselkedési különbségei. 

Kutyák személyisége
Miért viselkedik a kutya úgy, ahogy?
• „hangulat” vagy személyiség
• mi a személyiség és  miért érdekes

Történet: kezdetek / mit tudunk ma

Hogy lehet mérni?
• direkt megfigyelés (teszt) és   indirekt megfigyelés 

(kérdőív)
• előnyök, hátrányok – melyik mit mér valójában

Mik befolyásolják?
• genetika: fajta különbségek, örökölhetőség
• környezet: belső, külső
• gazda hatása

Előadó: Illés Anita
Illés Anita Obedience bíró, versenyző és oktató, a FROG 
alapítója, valamint segítőkutya-kiképző és vizsgáztató.

Családi kutyák és a sport - Miért pont az obedience? 
• Motiváció, koncentráció és önkontroll - született 

készségek és fejlesztések
• Obedience és rally obedience

Előadó: Dr. Biksi Otília
Dr. Biksi Otília a Magyar Kisállat Fizioterápiás Társaság 
elnöke, kutya-fizioterápiás képzéseket is szervez és aktívan 
oktat. Emellett a gyakorlatban szakterülete az ortopédiai 
diagnosztika.

Kutya elsősegély és ortopédiai alap infók 

Előadó: Monoki Nikolett
Monoki Nikolett a Tükör Módszer viselkedésterápiás 
oktatója, emelett vezető oktató Őrmezőn és Népszigeten is. 

Kutyaovi és ingerszoktatás
Nem lehet eleget hangsúlyozni, a kölyökkutyáknál  
a szocializációt! 
De mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban?  
Mire kell figyelni? Erre kapunk választ Niki előadásából.

Előadó: Kresák Ágnes, Óbert Mária 
és Monoki Nikolett

Kutyakommunikáció és viselkedésterápia 
Óbert Mária a rákoscsabai és Kőbányai kutyaiskola vezetője,  
Kresák Ágnes az Őrmezői iskola vezetője és mindketten 
a Tükör Módszer viselkedésterápiás oktatói, mint Monoki 
Nikolett.

A kutyakommunikációs előadássorozat és viselkedés- 
terápiás szeminárium előadóival közösen nézünk bele  
a kutyák miként jelzik nekünk érzéseiket. Milyen jelek mit 
jelentenek. Mi az a terápia és milyen esetekben van rá 
szükség.

4. nap 2020.09.18., péntek
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