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Tisztelt Asszonyom, tisztelt Uram! 

 

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 németjuhász 

kutyára kitalált csípőízületi dysplasia szűrésre vonatkozó FCI standart 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 

felvétel 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 csípőízület alakulása, változása követhetővé válik. 

A kutatás most olyan stádiumba lépett, amikor a további vizsgálatok elvégzésére nagy számú idősebb 

állatról készített csípőízületi röntgen felvételre van szükségünk. Ezért fordulunk most Önökhöz, 

kutyatartókhoz és tenyésztői Egyesületekhez. 

Ezúton szeretnénk kérni szíves közreműködésüket a következők szerint: 

1, 2010. szeptemberéig közzétesszük azon állatorvos kollégák névsorát, akik munkájukkal támogatják 

Egyesületünk célkitűzéseit. Amennyiben  5 évesnél idősebb puli, pumi, mudi fajtájú kutyájukon 

bármilyen altatást igénylő beavatkozást kell végrehajtani, és azt valamelyik, a listában szereplő 

állatorvosi rendelőben végeztetik, akkor az injekciós altatás költségét megspórolják. Az Önök feladata 

annyi lenne, ha bármely 5 évnél idősebb mudi, puli vagy pumi fajtájú kutyájukon állatorvosi 

vizsgálatra, netán altatásban történő beavatkozásra kerül sor emlékeztessék a vizsgálatban résztvevő 

kollégánkat arról, hogy a kutyáról egy szabályos beállítású, csípőízületi dysplasia szűrésére alkalmas 

felvételt készítsen és juttassa el hozzánk. Ez természetesen az Önök részére ingyenes, de a mi 

munkánkat nagyban segítené. 
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2, Lehetőségeikhez képest kérem, hogy értesítsék ismerőseiket, klubtársaik az Egyesületünk által 

tervezett vizsgálatról növelve ezzel a vizsgálatban résztvevő egyedek számát. 

Természetesen a vizsgálatban résztvevők adatait bizalmasan kezeljük, arról senkinek információval 

nem szolgálunk. 

Segítségükért cserébe Egyesületünk mindent elkövet azért, hogy a vizsgálat eredménye alapján a 

fenti fajtájú kutyák dysplasia szűrésének módját, határértékeit az FCI megváltoztassa és a német 

juhász fajtára kialakított standard vizsgálati módszerét a kistestű magyar fajtákra adaptálva 

módosítsa. 

Ezzel jelentős lépést tehetnénk a magyar fajták genetikai értékének megőrzéséért és a magyarországi 

állomány állapotának felméréséért. 

Természetesen vizsgálataink eredményét a lehető legtöbb helyen, írott és elektronikus médiumban 

közzétesszük. 

 

Számítva segítőkész közreműködésükre maradok tisztelettel: 

 

Budapest, 2010. július 1. 

 

 

       dr. Seregi Antal 

          MKOE elnök 

 


