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FORDÍTÁS: Mrs. Peggy Davis, lektorálta R. Triquet. 
 
SZÁRMAZÁS: A mediterráneum nyugati része, kitenyésztette: 
Kuba. 
 
VÉDNÖK: F.C.I. 
 
AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 
2008.11.04. 
 
ALKALMAZÁS: Társasági és kísérőkutya. 
 
FCI CSOPORTBEOSZTÁS: 9. fajtacsoport Társasági és  
    kísérőkutyák 
 1. szekció Bichonok és rokon fajták 
 Munkavizsgára nem kötelezett 
     
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Ez a fajta a Földközi-
tenger vidékének nyugati részéről, a spanyol és az olasz partvidékről 
származik. Valószínűleg ezek a kutyák annak idején olasz 
tengerészkapitányok által kerültek Kubába. Tévesen a kutyák 
leggyakoribb barna színe (dohányszín) miatt kapott szárnyra az a 
legenda, mely szerint a kutya Havannából, Kuba fővárosából 
származik. A politikai események sajnos a Havanesek régi kubai 
vérvonalának teljes eltűnéséig vezettek; bár egyes egyedeket sikerült 
kicsempészni Kubából. Ezeknek az utódai az Egyesült Államokban 
élnek. 
 
 
 
 
 



 

FCI-St. N° 250 / 12.01.2009 
 

3 

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A Havanese egy kicsi, erőteljes 
rövidlábú kutya. A szőre hosszú, sűrű, puha és lehetőleg hullámos.  
A mozgása élénk és rugalmas. 
 
FONTOS ARÁNYOK: A fang hossza (az orrhegytől a stopig) 
megegyezik a koponya hosszával a stoptól a fejbúbig. A testhossza 
(a válltól a farig) 4/3-ban aránylik a marmagasságához. 
 
VISELKEDÉS / VÉRMÉRSÉKLET: Különösen értelmes és éber, 
jelzőkutyának nagyon jól nevelhető. Kedves, vidám, aranyos, vonzó, 
játékos, sőt egy kissé bolondos. Nagyon szereti a gyerekeket, és 
állandóan játszana velük. 
 
FEJ: Közepesen hosszú, a fej hossza és a törzs hossza közti arány (a 
martól a faroktőig) 3/7. 
 
KOPONYA:  
Koponya: Lapos, vagy kissé boltozatos, széles; a homlok kissé 
kiemelkedő; felülről nézve a koponya hátulról legömbölyített, 
minden más oldala szinte egyenes és szögletes. 
Stop: Mérsékelten kifejezett. 
 
ARCKOPONYA:  
Orrtükör: Fekete vagy barna. 
Fang: Az orrtükör felé folyamatosan és enyhén keskenyedő, de nem 
hegyes vagy tompa. 
Ajkak: Vékony, száraz, feszes. 
Állkapcsok/Fogak: Ollós harapás. A komplett fogazat kívánatos.  A 
PM1 és az M3 hiánya eltűrhető. 
Pofák: Nagyon laposak, nem előreugróak. 
Szemek: Meglehetősen nagyok, mandula alakúak, sötétbarnák, 
amennyire csak lehetnek. Barátságos tekintet. A szemhéjak legyenek 
sötétbarnától feketéig terjedő színűek. 
 
Fülek: Meglehetősen magasan tűzöttek; a pofák mellett lógva 
hordottak, egy nem feltűnő redőt alkotva, amelyet enyhén megemel; 
a fülvégek kissé elhegyesedők. A fülcsúcs kissé lekerekített. Hosszú, 
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rojtos szőrrel fedett. Ne legyenek szélmalomkerék szerűen hordottak 
(oldalra állóak), se a pofákhoz szorosan simulóak. 
 
NYAK: Közepesen hosszú. 
 
TÖRZS: A törzs hossza kissé nagyobb a marmagasságnál. 
Hát: A felső vonal egyenes, kissé ívelt az ágyék felett. 
Far: Elég csapott. 
Bordák: Jól íveltek. 
Has (alsó vonal): Jól felhúzott. 
 
FAROK: Magasan hordott, lehet görbe bot alakú, vagy előnyösebb, 
ha a hátára hajló. A farok szőre hosszú és selymes. 
 
VÉGTAGOK  
 
ELÜLSŐ VÉGTAGOK: A mellső lábak egyenesek és 
párhuzamosak, szárazak, jó csontszerkezettel. A talajtól a könyök 
távolsága ne legyen több, mint a könyököktől a mar távolsága. 
 
HÁTULSÓ VÉGTAGOK: Jó csontszerkezet; mérsékelt szögelések. 
 
MANCSOK: Kissé hosszúkásak; kicsik; az ujjak szorosan 
illeszkednek egymáshoz. 
 
MOZGÁS: A Havanese mozgása a természetétől fogva vidám, 
könnyed és rugalmas. Az egyenesen előre nyújtott mellső lábak 
szabadon mozognak, mialatt a hátulsó lábak jó tolóerővel szolgálnak. 
 
SZŐRTAKARÓ  
 
SZŐR: A gyapjas aljszőr alig fejlett, sokszor szinte hiányzik. A 
fedőszőr nagyon hosszú (12-18 cm a felnőtt kutyáknál), puha, sima 
vagy hullámos és göndör fürtöket is képezhet. Bármilyen igazítása a 
szőrzetnek ollóval vagy a kutya trimmelése tilos. Kivétel: a 
mancsokon a szőr igazítása megengedett, a homlokszőrzetet egy 
kissé lehet rövidíteni, hogy a szemeket ne fedje és az arcorri részen is 
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lehet a szőrzetet igazítani, de előnyösebb, ha meghagyjuk a 
természetes hosszát. 
 
SZÍN:  
Ritkán tiszta fehér, fakó különböző színárnyalatokkal (enyhén szenes 
tűzés megengedett), fekete, havanna barna, dohányszín, vöröses-
barna. Foltosság az említett színekben megengedett. 
Cser jegyek mindenféle árnyalatban megengedett. 
 
MÉRET: 
Marmagasság:  23-27 cm. 
  Megengedett eltérés: 21-29 cm. 
 
HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a 
hiba nagyságának és a kutya egészségére és jó közérzetére gyakorolt 
hatásnak megfelelően kell értékelni. 
 
SÚLYOS HIBÁK: 
• Nem típusos általános megjelenés. 
• A hegyes vagy tompa arcorri rész, ha a koponya hossza nem 

egyenlő a fang hosszával. 
• Ragadozómadár szem; túl mélyen ülő vagy kidülledő szemek; a 

szemhéjak csak részlegesen pigmentáltak. 
• Túl hosszú vagy rövid test. 
• Egyenes, nem magasan tartott farok. 
• « Franciás » állás az elülső lábaknál (egymáshoz túl közel álló 

csüd, kifelé forduló mancsok). 
• Torzult hátsó mancsok. 
• Kemény szőrzet, nem elég dús szőrzet; rövid szőr, kivéve a 

kölyökkutyáknál; kozmetikázott szőrzet. 
 
KIZÁRÓ HIBÁK: 
• Agresszív vagy túlzottan félénk. 
• Depigmentált orrtükör. 
• Előre- vagy hátraharapás. 
• Ektrópia vagy entrópia; egy vagy mindkét szemhéj 

pigmenthiányos. 
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• Túl nagy, vagy kis méret, melyek nem felelnek meg a 
standardban megadott adatoknak. 

 
Minden egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli eltérést mutató kutyát 
ki kell zárni. 
 
N.B.: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a 
herezacskóban helyezkednek el. 
 
  
 


