
 
 

MAGYAR KISÁLLAT ORTOPÉDIAI EGYESÜLET         1078. Budapest, István u. 2. 

Tisztelt Állatorvos Kollégáim! 

 

A Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület 2 évvel ezelőtt elhatározta, hogy megvizsgálja a kistestű 

magyar fajták( puli, pumi, mudi) csípőízületi dysplasiájával kapcsolatos eddigi vizsgálati eredményeit. 

Tesszük mindezt azért: 

1,  mert több éves tapasztalatunk szerint a jelenleg általánosan elterjedt,eredendően német juhász 

kutyára kitalált csípőízületi dysplasia szűrésre vonatkozó FCI standard szerinti értékelés nem 

használható teljes egészében a kistestű kutyafajtákra, 

2, mert a kistestű magyar fajták egyedeinek csípőízületi dysplasiára való hajlamának vizsgálata, 

valamint az ez alapján történő szelekció fontos eszköze lehet ezen fajták genetikai 

állományjavításának, 

3, mert az FCI lehetőséget biztosít minden nemzetnek arra, hogy az általuk leírt standard minősítést a 

saját kutyafajtáira módosítsa, megfelelő vizsgálattal igazolva a standard minősítést a fajtára adaptálja 

és ezt nemzetközileg is elfogadtassa. 

Ezen okokból Egyesületünk kialakított egy kutatási tervet, mellyel a rendelkezésünkre álló több száz 

felvételt újra értékeljük. A kutatás korrekt elvégzéséhez azonban szükségünk van olyan csípőízületi 

felvételekre is, melyek jellemzően nem 1 éves kor körül, hanem idősebb korban készültek. Fontos 

lenne továbbá, hogy az 1 éves kor körül minősítésre került kutyákról ismételt vizsgálatot végezzünk, 

így a csípőízület alakulása, változása követhetővé válik. 

Ezért kérem a vizsgálatokban való szíves közreműködéseteket az alábbiak 

szerint: 

1, Első körben várjuk azon állatorvos kollégák jelentkezését, akik hajlandóak a fenti kutatásban 

közreműködni azzal, hogy a fenti fajtájú idősebb állatokról bírálható minőségű csípőízületi dysplasia 

szűrésre alkalmas röntgenfelvételt készítenek. 

2,Második lépésként lehetőség szerint minél több, 5 évesnél idősebb puli, pumi vagy mudi fajtájú 

kutyáról készítsetek csípőízületi dysplasia vizsgálatára alkalmas minőségű, egyedi azonosíthatóságot 

lehetővé tévő röntgenfelvételt. 

3, Végül a felvételeket juttassátok el a Magyar Kisállat Ortopédia Egyesület címére az állat 

törzskönyvének másolatával és a kísérőirattal együtt. 
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Egyesületünk közreműködésetekért az alábbiakat nyújtja: 

1, A kutatásban résztvevő kollégák elérhetőségét nyilvánosságra hozza minden, állattartók és 

állattenyésztők által látogatott írott és elektronikus médiában, lehetőséget teremtve ezzel a praxis 

forgalmának növeléséhez. Az állattartók felé is jelentős reklámtevékenységet fogunk kifejteni a 

kutatással kapcsolatban a fajtaklubokban, az írott és elektronikus médiában, ahol a felvételt készítő 

kollégák névsorát és címét is közzé tesszük. Reményeink szerint az altatásban végezhető 

beavatkozásra szoruló kutyák gazdái kifejezetten keresni fogják ezen kollégákat, hiszen a 

röntgenfelvétel elkészítésével együtt az altatás költségét megspórolják, ugyanakkor az elvégzett 

egyéb beavatkozások a praxis bevételét növelik (daganat eltávolítás, fogkő levétel, toklász eltávolítás, 

fültisztítás, stb.) 

2a, Minden bírálható minőségű felvétel elkészítéséért felvételenként számla ellenében Br. 3000.- 

Forintot utal át a készítő állatorvosnak, megtérítve ezzel a felvétel készítésének önköltségét  

VAGY 

2b,  Minden bírálható minőségű felvétel elkészítéséért felvételenként 3000.- Forint értékű Utalványt 

juttat el a felvételt készítő állatorvosnak, mely az Egyesülettel történő további bírálatok során bírálati 

díjként felhasználható. 

3, A kutatás befejeztével Egyesületünk a kutatás eredményét nyilvánosan közzéteszi. 

4, Egyesületünk a kutatás eredményét hivatalosan benyújtja az FCI szervezetének abból a célból, 

hogy amennyiben azt sikerül vizsgálatunkkal alátámasztani, a kis testű magyar pásztorkutyákra  

szabva hivatalosan is megváltoztassa a vizsgált fajták csípőízületi dysplasiájának szűrésére vonatkozó 

alapértékeket, bírálati szempontokat. 

 

Ennek megfelelően első lépésben nem kell egyebet tennetek, mint részvételi szándékotokat egy 

email írásával jelzitek az alábbi címre: 

puliproject@kisallatortopedia.hu 

Ezt követően részvételeteket regisztráljuk, és 2010. szeptember hónapig a fent említett módon 

nyilvánosságra hozzuk. 
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Ezután amint lehetőség adódik egy fenti fajtájú 5 évnél idősebb állat bármilyen más állatorvosi 

beavatkozás céljából történő altatására, készítetek egy jó minőségű, egyedileg azonosítható 

csípőízületi dysplasia bírálatára alkalmas röntgenfelvételt( EGYEDI AZONOSÍTHATÓSÁG, SZABÁLYOS 

BEÁLLÍTÁS, DAP LÁTHATÓSÁGA), és ezt a törzskönyv másolatával és a csak erre a felmérésre 

használható KÍSÉRŐIRATTAL EGYÜTT ( honlapunkról letölthető)eljuttatjátok az alábbi címre: 

  

 

Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület 

Budapest,  

István u. 2. 

1078 

Remélem sikerült érdeklődésétetek felkelteni a kutatásunkkal kapcsolatban, melynek így Ti is aktív 

részeseivé válhattok. 

Budapest, 2010. július 2. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

       dr. Seregi Antal     dr. Michalik László 
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