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EREDET: Tibet. 
 
PATRONÁLÓ ORSZÁG: Nagy-Britannia. 
 
AZ ÉRVÉNYES HIVATALOS STANDARD KIADÁSI 
DÁTUMA: 2010.10.13. 
 
ALKALMAZÁS: Kísérőkutya. 
 
FCI CSOPORTBEOSZTÁS:   9. fajtacsoport   Társasági- 
és kísérőkutyák. 
                                             5. szekció Tibeti 
kutyafajták. 
           Munkavizsgára nem 
kötelezett. 
 
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: 
A neve ellenére a Tibet Terrier nem terrier, hanem pásztorkutya, 
melyet a kereskedők a kínai útjaik alatt őrző-védő kutyának is 
használtak. A munkában nem a nagyságuk miatt sikeresek, hanem 
inkább amiatt a félelem és tisztelet miatt, mellyel a kutyára 
tekintettek. Azt feltételezik, hogy ez Tibet eredeti szent kutyája. 
Élénkebb, mint a 9. fajtacsoport többi tibeti fajtája, és a benne rejlő 
energia és lelkesedés képessé teszi a kutyát, hogy kvázi miniatűr 
örző-védő kutya legyen, mely az óangol juhászkutyára hasonlít. 
 
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Közepes nagyságú, robusztus, 
hosszú szőrű kutya kvadratikus sziluettel. 
 
FONTOS ARÁNYOK: 
A lapocka csúcsától a farok tűzéséig lévő hossz egyenlő a 
marmagassággal. 
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VISELKEDÉS / VÉRMÉRSÉKLET: Élénk, jóindulatú. Hűséges 
társ, sok megnyerő jellemvonással. Magától értetődően nyitott, éber, 
intelligens és bátor; nem heves és nem haragos. Az idegenekkel 
szemben tartózkodó.  
 
FEJ: A fejet dús szőrzet takarja, mely előreborul, de a szemeket nem 
takarja, és nem korlátozza a kutyát a látásában. Az állkapcson rövid, 
nem túlzottan kifejlődött szakáll található. Mindez elszánt kinézetet 
kölcsönöz a kutyának. 
 
AGYKOPONYA  
Koponya: Közepesen hosszú, nem széles és nem durva, a fülektől a 
szemek felé elkeskenyedő. A fülek között nem boltozatos és nem 
lapos.  
Stop: Észrevehető, de nem túlzottan kifejezett. 
 
ARCKOPONYA  
Orrtükör: Fekete. 
Fang: Erőteljes. A fang hossza a szemtől az orrhegyig és a szemtől a 
nyakszirtig azonos.  
Állkapcsok / Fogak: Az állkapocs jól fejlett. A fogív enyhén ívelt, a 
fogak egyenletesen és merőlegesen illeszkednek az állkapocsba. 
Ollós vagy fordított ollós harapás.  
Pofák: Ívelt járomcsont, de nem hangsúlyozott.  
Szemek: Nagyok, kerekek, sem kidülledők, sem mélyen ülők. 
Egymástól elég távol illesztettek, sötétbarnák, a szemhéjak feketén 
pigmentáltak.  
Fülek: Lelógók, a fejhez nem szorosan simulók. V-alakúak, nem túl 
nagyok, elég magasan tűzöttek a koponya két szélén, dúsan szőrrel 
borítottak.  
 
NYAK: Erőteljes, izmos, közepes hosszúságú, lehetővé teszi, 
hogy a kutya a fejét a hát fölött tartsa és így harmonikus legyen a 
megjelenése. Megfelelő elhelyezkedésű vállakban folytatódik. 
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TÖRZS: Jól izmolt, kompakt és erőteljes. 
Felső profilvonal: Egyenes. 
Ágyék: Rövid, enyhén ívelt. 
Far: Egyenes. 
Mellkas: Meglehetősen ívelt bordák a könyökig érő mellkassal. 
Jól hátranyúló mellkas. 
 
FAROK: Közepesen hosszú, meglehetősen magasan tűzött, vidáman 
a hátára kunkorodva hordja. Gazdagon szőrrel borított. A farok 
hegyénél egy enyhe törés gyakran előfordul, ez megengedett.  
 
VÉGTAGOK  
 
ELÜLSŐ VÉGTAGOK:  
Általános megjelenés: Dús szőrrel borítottak.  
Vállak: Ferdén jól hátraillesztettek és megfelelő hosszúságúak. 
Felkar: Megfelelő hosszúságú és ferde. 
Alkar: Az elülső lábak egyenesek és párhuzamosak. 
Elülső lábközép: Kissé ferde. 
Elülső mancsok: Nagyok, kerekek, az ujjak és a talppárnák között 
gazdagon szőrrel fedettek. Laposak, a talppárnákon állók, a mancsok 
nem boltozatosak. 
 
HÁTULSÓ VÉGTAGOK:  
Általános megjelenés: Sűrű szőrrel borított, jól izmolt. Jól szögelt 
ugróízületek és mélyen illesztett csánkok, melyek lehetővé teszik, 
hogy a hát vonala egyenes maradjon és tolóerőt adnak. 
Térd: Jól szögelt. 
Csánk: Mélyen illesztett. 
Hátulsó mancsok: Nagyok, kerekek, az ujjak és a talppárnák között 
gazdagon szőrrel fedettek. Laposak, a talppárnákon állók, a mancsok 
nem boltozatosak.  
 
MOZGÁS: Lendületes, és könnyed, az elülső végtagok lépése 
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nyújtott, a hátulsó végtagokban jó tolóerő. Lépésben és ügetésben 
vonalon való mozgás.  
 
SZŐRTAKARÓ  
 
Szőr: A szőrzet kettős. Az aljszőr finom és gyapjas. A fedőszőr dús, 
finom, de nem selymes vagy gyapjas. Hosszú, sima vagy hullámos, 
de nem göndör.  
 
Szín: Fehér, arany, krém, szürke vagy füstszínű, fekete, két-vagy 
háromszínű. Tulajdonképpen minden szín megengedett, kivéve a 
csokoládét és a májbarnát.  
 
NAGYSÁG: A váll magassága a kanoknál 36-41 cm, szukáknál 
kicsit kisebb. 
 
HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a 
hiba nagyságának és a kutya egészségére és jó közérzetére gyakorolt 
hatásnak megfelelően kell értékelni. 
 
KIZÁRÓ HIBÁK: 

• Agresszív vagy túlzottan félős kutyák. 
• Az egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli eltéréseket mutató 

kutyák kizárandók. 
 
N.B. : A kanoknak két nyilvánvalóan normál fejlettségű herével kell 
rendelkezniük, melyek teljes mértékben a herezacskóban 
helyezkednek el. 
 
A legutóbbi változtatások félkövér betűtípussal szedettek. 

 


