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Megjelenés: havonta, tárgyhót
megelôzô héten. 

Terjesztés: Magyarország min-
den hírlapforgalmazójánál megta-
lálható a legkisebb egy standos for-
galmazóktól, a legnagyobb multi-
nacionális áruházakig  (Tesco,
Auchan, stb.)

A remittendából 2010 januárjától
havonta küldünk állatorvosi rende-
lôknek, határon túli közösségek-
nek.

Terjedelem: a Kutya Szövetség
terjedelme rugalmasan alakítható,
a 48 oldalastól akár 80 oldalig is, a
témák aktualitásától függôen. A
2009. novemberi számunk terje-
delme 68 oldal.

Mennyiségek: a piacon lévô na-
gyobb hazai kutyás lapok közül a
második helyen áll a Kutya Szövet-
ség. Postai lehívástól függôen 10
és 13.000 között mozog a kizáró-
lag utcai terjesztésre szánt példá-
nyok száma.

Küldetéstudat: a lap feladatá-
nak érzi a kutyatartás kultúrájának
erôs és széles társadalmi alapokra
helyezését, ezért egyszerre igyek-
szik megszólítani a magyar kutya-
tartók társadalmának minden réte-
gét, a fajkutya-tenyésztôktôl a ke-
verék ebek gazdáiig. Cikkeinek
szövege szakszerû, ám közérthetô,
az elismert, részben nemzetközi
tapasztalattal rendelkezô szakem-
berek, tudományos újságírók pub-
likációi mellett mára a legnagyobb
terjedelemben foglalkozunk a
munkakutyákkal, vadász-, rendôr-,

terápiás kutyákkal. Az elmúlt hó-
napokban az FCI (Nemzetközi
Kinológiai Szövetség) elnöke
is interjút adott lapunknak. Szin-
tén újdonság, hogy több
egyetemi, fôiskolai tanár is
publikál nálunk, többek
közt az ELTE Etológiai
Tanszékének munkatár-
sai is. 

Lapunk az elmúlt idôszakban telje-
sen megújult, úgy szerzôgárdájá-
ban, szerkesztésében, mint külle-
mében. Alapos helyzetértékelés és
felmérés után szakítottunk az el-
múlt évtizedek „Kutyaújság” szer-
kezetével – megtartva azt ami ed-
dig bevált – és az idejét múlt fe-
lépítmény helyett új témákat,
szerzôket kapcsoltunk be az
alkotás folyamatába. A még
mindig jelen lévô ebpolitikai
vitákban az összes résztvevô
mondanivalója teret kap. Olaszor-
szágból, Angliából és Belgiumból
állandó tudósítók dolgoznak la-
punknak. Mindezeket a változáso-
kat már láthatják 2009 novemberi
számunkban.  Egyre több kiállítási
beszámolót is találnak az érdek-
lôdôk, mert nyitottak vagyunk
az új igényekre, és sok jelzés
érkezett hozzánk, hogy
örömmel látnának ilyen jelle-
gû beszámolókat nálunk is. Az
eddigi gyakorlattól eltérôen in-
kább a kiállítások hangulatát igyek-
szünk megragadni, nem csak a faj-
tacsoport gyôztes fotóját bemutat-
ni. Jelentôs teret adunk a kutyás
médiákban eddig meg nem jelenô
MKSZ-es rendezvényeknek, több
ezres olvasói tábort „csábítva” ba-
rátaink közé.

TURZÓ JÁNOS
– Mióta tart a törpe tacskókkal a

szerelem?
– Négy éve került a tulajdonom-
ba egy Mini Golf Fifedli nevû
szuka és azóta elválaszthatat-
lan vagyok a fajtától. A szak-
emberek azt tartják, hogy

ilyen kutyája nem lehet min-
denkinek, és nekem is csak a so-

kadik próbálkozás után sikerült
megkaparintanom egy kant, és egy szukát,

akik testvérek voltak. Ôk a nap 24 órájában élnek,
fantasztikus karakterük van, de nagyon fontos,
hogy milyen körülmények között vannak tartva. 

KOVÁCS ZOLTÁN

– A kutya hatalmas méretébôl arra
következtetek, hogy a házában

nincs szüksége riasztóra.
– Igen, számomra az angol
masztiff az igazi kutya. A szukák
sokkal jobb házôrzônek bizo-

nyulnak, a kanok nem annyira
szeretnek megmozdulni. De nyu-

godtan mondhatom: a biztonság ott-
hon garantálva van.

– Melyik a kutyának az a tulajdonsága, amit szí-
vesen átörökítene a következô generációba?
– A nyugodtsága. Az enyémet Amerikából hoztam,
kimondottan a vérmérséklete miatt. Idehaza, eb-
bôl a fajtából vagy félôs, vagy túl agresszív kutyák
vannak. Nem is bántam meg a döntésemet. 

MOLNÁR EDIT

– Csehszlovák farkaskutyákkal
mennyire bírnak kiállításra
járni?
– Bírjuk, az a baj, hogy többet
is jövünk, mint amennyit én
szeretnék. Persze most is be-

gyûjtöttünk néhány elisme-
rést, és ilyenkor érzem, hogy

megérte.
– Ôk élvezik a felhajtást maguk körül?

– Többnyire igen. Van, amelyiket kifejezetten fel-
dobja, ha szerepelhet, de akad olyan is, aki szé-
gyenlôs, és képes elbújni a kamerák, fotósok
elôl.  

ZANA MÓNIKA

– Életmentés vagy megelôzés? Mi-
ért van szükség egy kutya kiál-

lításon a Magyar Argentin
Dog Fajtamentô Egyesületre?
– Sokan már késôn jönnek rá
arra, hogy nem ismerik meg-
felelôen ezt a fajtát, és inkább

megszabadulnak tôle. Mi két
évvel ezelôtt alakultunk meg, és

sajnos évrôl évre több kutya kerül
hozzánk. Az argentin dog határozott, erôs gazdi
kezébe való. Nagyon szeretnek elszemtelenedni,
ezért következetesen kell velük bánni. Elsôdlege-
sen a tenyésztôknek kell szembenézni azzal,
hogy valami nem jól mûködik, ha ilyen nagy
szükség van a fajtamentôkre. 
– Milyen sûrûn járnak kiállításokra?
– Ahogy idônk engedi, és amikor csak meghívást
kapunk. A MEOE szerencsére ebben támogat
minket, így a nagyobb rendezvényeken is részt
tudunk venni fajtamentôként. 

A Kutya Szövetség Magyarország legolvasmányosabb
kutyás magazinja, mely tizenharmadik éve áll a kinoló-
giai ismeretterjesztés szolgálatában. Az ember és a
kutya kapcsolatának bemutatása, a különféle ku-
tyafajták ismertetése, a kutya tartásával, nevelésé-
vel kapcsolatos tudnivalók átadása és a kutyás tár-
sadalom összekovácsolása; ennyiben rögzíthetjük fô
feladatainkat.
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Állandó rovatok:

• Fajtaismertetés: Az egyes ku-
tyafajtáknak, azok kialakulásá-
nak, eredeti felhasználásának,
küllemi tulajdonságainak és bel-
sô természetének ismertetése,
mely nem korlátozódik kizáró-
lag az ebtenyésztés európai
csúcsszervezete által elismert
fajtákra.

• Ebtenyésztés: Az egyes kutya-
fajták tenyésztésének, nemesíté-
sének magyarországi és nemzet-
közi helyzetérôl szóló beszámo-
lók és elemzések, melynek so-
rán kiemelt a lap figyelmet fordít
az állatvédelmi követelmények-
nek megfelelô, genetikai károso-
dásokat kiküszöbölô és egész-
ségügyi szempontokat szem
elôtt tartó ebtenyésztésre.

• Ebrendeletek: Állandó soroza-
tunk megírni, ha úgy tetszik pel-
lengérre állítani a hazai közigaz-
gatás ebekkel, ebtartással kap-
csolatos összevisszaságait konk-
rét, megtörtént esetek alapján.

• Interjú: A kutyával kapcsolat-
ban álló, ahhoz valamilyen mó-
don kötôdô személyek – ebte-
nyésztôk, kutyakiképzôk, kutyát
kedvelô híres emberek stb. –
megszólaltatása, bemutatása.

• Társunk, a kutya: Az ember
és a kutya sok évezredes kapcso-
latának bemutatása, a kezdetektôl
a különbözô történelmi korokon
át egészen napjainkig, különös fi-
gyelmet fordítva a kutyának, mint
társállatnak az emberi közösség-
be való beilleszkedésére, a kutya
viselkedési problémáira.

• Kutyasport: A kutyával ûzhe-
tô sportok bemutatása, kutyás
sportszervezetek, versenyek hí-
reinek közzététele, az ember és
állat egészséges életmódjának
népszerûsítése érdekében.

• Állatvédelem: A magyar állat-
védelem aktuális híreinek, prob-

lémáinak és eredményei-
nek bemutatása és elem-
zése.

• Tudomány: Különbözô
tudományterületeket gya-
korló szakembereknek a
kutyával kapcsolatos írá-
sai, pl.: etológia, kultúr-
történet, jog, humán- és
állategészségügy stb.

• Kiállítások: Korábbi
gyakorlatunkat elhagy-
va rendszeresen beszá-
molunk szépség kiállításokról,
frissen, egészen rövid idôn
belül, amíg tart a rendez-
vény iránti érdeklôdés.

• Apróhirdetés: 
A hazai kutyás magazinok
közül egyedüliként, lapunk
apróhirdetés-rovata tartalmaz-
za a fajták rövid ismertetését, a
felelôsségteljes kutyaválasztás
elôsegítése érdekében.

Célcsoport

• Elsôdleges 
célcsoport

A magyar kutyabarátok
és kutyatartók több mil-
liós tábora, kortól, társa-
dalmi rétegtôl és politi-
kai hovatartozástól füg-
getlenül, beleértve a
négylábú társ után vágya-
kozó kisdiákokat, az ebte-
nyésztôket vagy a házôrzô
kutyák és családi kedvencek
tulajdonosait éppúgy, mint
az állatvédô egyesületek tag-
jait és aktivistáit. 2009
októberi számunktól kifejezetten
gyerekek számára indítottunk
korosztályos oldalakat.

• Másodlagos célcsoport
A kutyával és az állatvédelemmel
hivatásuk folytán kapcsolatba ke-
rülô személyek, pl.: állatorvosok,
pedagógusok, önkormányzati
tisztviselôk, rendészeti alkalmazot-
tak stb.
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Kutya Szövetség címû havi lap hirdetési árai 2010.

1/1 oldal       160.000,- Ft
1/2 oldal         87.000,-Ft
1/4 oldal         45.000,-Ft
1/8 oldal         35.000,-Ft
1/16 oldal       20.000,-Ft

Felárak: Borító II-III-IV. + 10%
Hirdetési áraink forgalmi adót nem tartalmaznak. 
Anyagleadási határidô: Megjelenést megelôzô hó 5.-e.
Megjelenés: Tárgyhót megelôzô 28.-a.

Áraink tartalmazzák a hirdetés elôállításának költségeit is.
Hirdetéseket csakis színesben közlünk. Fekete fehér megje-
lenésre nincs ajánlatunk. 

A szakirányú nyomtatott sajtóban egyedülálló, ki-
hagyhatatlan kedvezményekkel vezesse át általunk
hirdetéseit az internet tematikus felületeire
Lapunkban egész oldalas hirdetést feladó partnereink számára a lap internetes oldalán
(www.kutya.hu) a hirdetés idôtartamára sztenderd méretû banner megjelenést biztosí-
tunk ingyen. A banner a kutya.hu csoport összes oldalán megjelenik.

További hirdetési bónuszokat azok a hirdetôink kapnak, akik legalább 3 egymást követô hó-
napban folyamatosan hirdetnek.

3 egymást követô hónap esetén a következô ajándékok közül választhatnak hirdetôink:

• interaktív játék nyereményekkel a hirdetô termékei közül a kutya.hu oldalon, egy hónapon
keresztül

• Bannerhirdetés (rotálódó hirdetési helyeken) 728 x 90-es mé-
retben a kutya.hu és a forum.kutya.hu oldalon egy hónapon
keresztül

• egyszeri PR cikk a Kutya Szövetségben vagy havonta egy PR
cikk a kutya.hu oldalon (a hirdetési idôszak minden hó-
napjára)

A KUTYA SZÖVETSÉG MÛSZAKI PARAMÉTEREI:

Terjedelem: 
• 48 oldal belív (4+4 szín) 90 grammos mûnyomó
• 4 oldal borító (4+4 szín) 170 grammos mûnyomó
• Méret A/4
• Nyomtatás 4+4 szín
Példányszám: 10 – 13.000 postai lehívástól függôen
Terjesztés: országosan
Fogyasztói ára: 395 Ft
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6 egymást követô hónap esetén 10% kedvezmény listaárainkból, valamint a következô ajándé-

kok közül választhatnak hirdetôink:

• 1 db PR cikk a Kutya Szövetségben. (A PR cikkbôl külön nyomatot készítünk a hirdetô
számára 1000 példányban)

• 3 hónapos banner kampány a kutya.hu oldalon (728x90-es méretû, rotálódó)

• havonta 1 db interaktív játék a kutya.hu oldalon (a hirdetési idôszak minden hónapjára)

12 egymást követô hónap esetén 15% kedvezményt adunk listaárunkból, valamint a következô

bónuszok közül választhatnak hirdetôink:

• 1 db PR cikk a Kutya Szövetségben 3 oldal terjedelemben. (A PR cikkbôl külön  nyomatot
készítünk a hirdetô számára 1000 példányban)

• 3 hónapos banner kampány a kutya.hu oldalon (728x90-es méretû, rotálódó)

• banner kampány 200 000 megjelenésig (728x90-es méretû) rotálódó

• havonta 1 db interaktív játék a kutya.hu oldalon (a
hirdetési idôszak minden hónapjára)

A hirdetési kampányok minden hónapjában adhat-
nak új hirdetést, ez nem befolyásolja az ajándékokat,
kedvezményeket, amennyiben a hirdetési kampány
folyamatos, és minden hónapban azonos méretû he-
lyet bérelnek a Kutya Szövetségben. A több hónapos
lekötések esetén a kedvezményekkel csökkentett vég-
összeg 60 százalékát a hirdetési idôszak kezdetekor
kell számla ellenében kifizetni.

Bemutatkozik a kutya.hu 
portál csoport

A kutya.hu oldal az egyik leglátogatot-
tabb, legtartalmasabb magyar nyelvû ku-
tyás oldal. Havi látogatottsága eléri a 100
ezres, oldalletöltése a 350 ezres számot.
Saját szervereinken tárolt oldalaink szá-
ma jelenleg 2009 év végén megközelíti
az ötezres számot és tartalmunk folya-
matosan bôvül, mögötte áll nyomtatott
lapunk 13 éves anyaga. 

Kialakítás alatt van a fajták szerinti
aldomain rendszer (pl. http://komon-
dor.kutya.hu), célunk az összes ha-
zánkban honos FCI által elismert ku-
tyafajtának saját aldomain a kutya.hu
portálon. A site-csoport további tag-
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jai a forum.kutya.hu, a blog.kutya.hu, az elveszettkutyak.hu, a talaltkutyak.hu, a kutyapszicholo-
gia.hu, a kutyatap.hu, a kutyaujsag.hu, a kutyapszichologus.hu, és készülve a jövô internetezési
szokásaira animaltv.hu, kutyaradio.hu, kutyasiwiw.hu, kutya-webcsatorna.hu és még számos kutyás
domain, összesen 110 darab.

Dinamikusan növekvô adatbázisaink közül kiemelkedô a több, mint 10 ezer tagot számláló regisztrált
felhasználói adathalmaz. Folyamatosan frissítjük a felhasználói adatállományt, kezelését igazítjuk a
változó jogi szabályozásokhoz. 
A kutya.hu portál fejlesztése folyamatos, debütálás elôtt áll önálló videós oldalunk, kívülrôl feltölthe-
tô lehetôséggel. Akadálymentesített oldalaink (hangosítás), fotós oldalaink is rövidesen megjelennek
a világhálón. És a fejlesztés folyamatos... Ne maradjon ki ebbôl!

Keressen minket személyre szabott ajánlatáért!
Kutya Szövetség

Szerkesztôség: Érdi Rózsa Nyomda 
2030 Érd, Törökbálinti út. 34. • Telefon: 06-23-373-657  

fax: 06-23/523-930 és 06-23/372-840 • e-mail: info@dognet.hu

AZ ONLINE HIRDETÉSI KAMPÁNY TARIFÁI:

PR cikk legalább 1 db fotóval, megírva a megrendelôvel egyeztetett módon 45 000 Ft + áfa/db

728x90 banner 60 000 Ft+áfa/hét felsô nagy fejlécben

486x60 banner 40 000 Ft+áfa/hét fent kicsi fejléc alatt

330x250 banner 100 000 Ft+áfa/hét minden olvasott (megnyitott) cikkben a lead és a kenyérszö-
veg között (nem rotálódik)

Videóhír: 25 000 Ft+áfa/perc

Háttér csapatunk készít interaktív játékokat, szavazásokat és minden e tárgykörbe illó megje-
lenést.
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