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Független Diszplázia 
Biz,ottság FDB 

Amúlt 

A ncmzctkő?.i kutyatenyésztésben 
mindig is iránymutató, úttörő német 
juhászkutyAsoknyomdokain haladva a 
Független Diszplázia Bizottság 1991 
decemberétöldr.LévaiPiroskakérisé
rekezdtebírdlniamagyarkutyafajták 
egye<leirölkCszültcsipőízületirönt

gcnfdvétclckct. Egy évre rá közkívá
natramilratöbbikutyafajtátólisfogad
takclfclvétclckctbírálatra azállator-
vosok 

Dr. Jann Frigyes rendör tábornok, 
c. egyetemi docens állatorvos a BM 
Oktatási Föiga?.gatóság vezetője (ko
rábban évtizedekig az ORFK Rendőr
kutya VezetöésKép7.ölskolaparancs
noka), dr. Mezösi László a Fővárosi 

Állatkerttoállatorvosaés dr.Michalik 
László állatorvosok alkotjak a ke~dc
tektöl az állatorvosi bizottságot. A"L 
FDBncvébcnafüggctlenszókétjelen
tésltakar: az egyik, hogy mindhárom 
állatorvosfiiggctlcnrnindenrnagyar 
cbtcnyésztöszcrvczcttöl, rnunkájuk 
kizárólagosanszakrnai. Amásik,szin
ténszakmaikizárólagosságonalapszik, 
hogy "kutyapolitikai és tenyésztö
szervezeti"hovatanozástólftiggctlenül 
kezeliésértékeliabeérkezöfclvéte
leket. Ez igy van rendjén. A szürCs a 
kezdetekbennagyon döcögött . Sok 
technikailagnem mcgfelelöminöségü 
felvételtküldtekbe,ésatenyésztö
tu lajdonosokisódzkodtakavizsgálat
tól. Az FDB folyamatosan minöségel
lenőrké nt is müködött a szüröállomá
sokfclé,illctvckutyásklubnapokon 
népszerüsitctteaszürésfontosságát. 

A jelen 

Maabizonságmárközcljára4000. 
cs ipöizülctiröntgcnfclvé telkiértékc
léséhcz. Ilyen kaliberű szakmai gya
korlattaléstapasztalattala röntgen
IClvétclckbini lam tcréncsakvalóban 
nagyon kevesek rcndelke;mek ma. 
EgyeSb')'akorlóállatorvosokrénéröla 
kezdetckben tapasztalható közönyt 

20 . ...... 

(tisztelet a kivétclnck) mára élénk 
érdeklödés váltolla fel. Ennek oka 
egyrészt az állatorvosi magánpraxis 
felfutása, ami örvendetes, illetve az 
örökletes betegségek sziírése igé
nyének-mint a minöségi kutya
tenyésztésrneghatározótényezőjének 

anővekedésc, mlisrésztviszontvissza

tcl!;ző, hogy az FDB l l éves s~akmai 
munkáját,atöbbezerregiutráltkutya 
hiteles minösitését, adatbM:isát egy
két ember egy tollvonással szlvesen 
cltörölnécgyújabh,je lentösendrá
gább, dc egyáltalán nem szakmaibb 
felállás érdekében. Mi más ez. rnint 
pozícióharc. Es hát könnyU lenne 
beleülniakészbe,ahazaidiszplázi
aszííréskiépítcttésbcjámtottrend
szcrébe. Az FDB évek óta állja a meg
méreltctCst, hazai és nemzetközi szin
tcnc!fogadottCs egyre ismertebb. Az 
internetes honlap nézettsCgc napról 
napranö,jelentösakülfóldilátogatói
nak sdma is. Minde7.ek mögött 
rengetegmunkavan. 

Az FDB jogi és ga7.dasági bázisa 
2001. február 28-a óta az Egészséges 
Kutyákén Kőzhasznú Alapitvány. 
Kuratóriumának tagjai dr. Vrabély 

Tamás, dr. Juhás7.Tamásállatorvosok, 
utóbbi néhai dr. Fenyves Béla helyCt 
vetteátésdr.LévaiPiroska. 

AzFDBszíírőállomásainakállato r

vosa iszámáraazFDB értékcléscknyil
vánosak, és visszamcnölcgescn, már 
régebbcnbíráltfclvétclisújmclbírálás 
alá kcrülhetakészítöállatorvosjelen
létében, ha a tulajdonos vagy maga 
állatorvos úgy kivánja. Ha egy szak
mailag jól felkészült állatorvos úgy 
érzi, hogys7.ívesenvenne részt a 
bizottságértékelőmunkájában, akkor 
arra is nyitott az FDB. Az egységes 
bírálatiszemléletmegőr-J:ésecélj;ibóla 

haromtosbíráló bizoltságmunkájában 
alkalrnankéntegyiOmcghivottállator
vosvchctrészt. 

Az FDB hínilati dija már két éve 
ncmváltowtt,l.OOOFtkutyánként,A7. 
FDB, ill . a kezelő alapitvány NEM 
profitorientált, tehátnem cél, hogya7. 
alapvetöenszükségesnél jobbannövel
jeabírálatidíjat,hogyegyrenagyobb 
bevételre tegyen szcrt. A bírálati díj 
befizetésesárgapostaicsckkenbank
számláravalóküldéssellchctséges.A 
tulajdonosoknak nem kevés pCIIZéhc 
kerülmagaaröntgcnfclvétclclkészít-
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nyitotlgaz- 
dálkodású, nyiltanlcírhm
juk, hogy a három bíráló 
:íllatorvosfejenkéntl7ezcr 
Ft-ot kapott tiszteletdíjként 
a teljes 21Xll évre. Az ala
pitványalaptűkCjcalapitá:;a 

óta lOOczcrFL köriilmo
zog.Sleretnénk,haezekböl 
aszárazpénzűgyitények

bőlkiéreznékakutyások 

azt az elhivatottságot, amit 
az FDH tagjai munkájuk 
soránnyiljtanakÖnűknck,a 
sznlctcndö kiskutyák 
egészségeérdekében 

Az fOB honlapján a 
www.fdb.hu címen meg
találhatók az összeseddigi 
FDB-számot 

Szintén olvashatják a 
lcgközclcbbibírálatídőpontját,ezáltal 

terveznitudják,hogymikorraidözíts~k 

afelvétclbeküldését,ill 
hogy mikorra ''árható 
megérke7i:sc. A7, FOB-számos 
lístájancmlim:élú,ésncm 
azabbanszcrcplökutylikrcklámja(bár 
bizonyított, hogy jelentősreklámhatása 
i~ van). A lista valódi ereje abban van 
(illetve lenne),haaklubok.tenyésztők 

átbogarásznákabcnnefelsoroltkutyá
kat. elemeznék awk származását, 
kiértékelnék,hogycgy-cgyncvcskiál
lításifcdczőkanhoz-céshaigcnhliny 

WWWJniii.RII 

vagy FDB-s/.ámos S/.Ülők töl 

szánnazó kiskutyáit az FDB nevének 
m~g~m l it~s~vcl hirokti az apróhin.lc
tésében! 

EGÉSZSÉG 

állatorvust, ill~tvc az igazukat védőket 
támogatja abban az esetben, ha egy 
kutyaesetébcngyanúmerülfelarOnt
genfelvétel hitelességével kapcsolat · 
ban. Sajnos fordult márelő nem egy
s..:crtulajdooosrészerőlclkövctcttvissza

élés al FDB eddigi történetében b, ha 
üres sort már kiadott fDB· 

lámakinter-
nctcs listánkon. az is ilyen 
fCitCdezettesctettükröz. A DNS 
minta akkor is fontos lehet, ha 
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Ajövöfcladatalcnnc.dcvalószinü
lcgn..,m~közcljövöbcnfogmcgoldód

ni a c~ipöi7.ülcti dis;:plázia fnku~a

ta inak viligszintíicgységcsítéscclnc
ve7i~bcn ~s tarlalomban cgyarán1. Ma 
még at. EU ors;.:ágok állatorvo~ai scm 
jutottak dűlőre cgymlissal- már ha 
cgyáltalin akartak ... Az FIJll és elég 
snkcurópaiország diszpl:iziaértCkclö 
bizonságai az FCI 15 évvel ezelőn 

megjclcntctctt.acsípöizii lctidiszplázia 
Crlékclésévcl fogl alko/.(> körlevele 
szcrint bírálnak. Abban a körlevélben 
az öt fokozat (nonn:il, majdnem nor
mlil,cnyhc.közcpcs. súlyos) mcllcn a 
különOOzö fokozatot mutató csipő

clváltozások részletes tanatrni leírása 
is szcrcpcl. A pár éve ki11doll FCI 
értesitö Ujdonságként az Al-2. 81-2. 
Cl-2, Ol-2, El-2 fokozatokat jelöli 
meg javasiHtként. dc mivel tanalmi 
mutatókatnemkÖ7.ÖI,c7.ér1gyakorlati
lag alka lmazhatat lan. Amíganemzet
kiil.i egységesilés létre nem jön 
{türelem!). liltalánosságban annyit 
jegyezzenek meg a tenyésztök.tulaj
donosok.hogyazértékclésben víz
választó értékek. az FDB esetében a 
mégtenyésztésreajánloll"enyhe"ésa 
tcnyésztésrc márnemjavasolt "köze
pes" megitélése a világ nagy részén 
mégiscgységes{legfeljebbmásnéven 
jclölik).As7..akmaiegységcsségonnan 
adódik. hogy az "FDB enyheH minösi
tésükutyáinálmindenreménymegvan 
aiTll ,hogyélctük sonin diszpláziából 

származó komolyabb slintaslig. 
mozgáskorlluozotts:íg nem lesz. A 
"kö~epcs" minösítésii kutylikra ez már 
nem vonatkozik. Tehát. ha a csípö
íziileten észlelt elváltozás a kutya 
mu~gásképcsségét, használhatóságát 
elöreláthatóancsökkentcnifogja,azta 
fo kozatotscholavi lágonnemajánlják 
tcnyés~tésrc az állatorvosok 

Az FDB jelenlegi szüröá llomá
sainakszámaezévbenvórhatóanjelen
tösen le fogesökkcnni. A rendszervál
to~:liskor indu lt állaton·osi praxisok 
többségemóramártttlmikaifclszcrclt
ségbcn és szakmai tudásban isfelfej
lödöttannyira,hogykitüniiminöségü. 
nemzetközi sz in tü szabvány felvé
teleket tudnak készíteni. Az állator
vosok küzött istermL'szctesversengés. 
kiválasztódás fol yik, az FDB érdeke 
az. hogyakutyásoknakolyanállato r
vosi remlelöket aján ljon diszpl<izi
aszürésrc. ahol biztosan kiváló 
minöségiifelvételtfogkézhezkapniés 
nem kell megismételni a röntgenezés 
procedUráJát közepes vagy gyenge 
minöségű-azFDI3általbírálatraa l kal
matlan- röntgenfelvételek mi ~tl. Az 
FDB kizárólag olyan minöségií 
fe lvételeket fogad el birálmra, melye
ketak:írmikorclölchct venniegy 
esetlegesküi!Oidibir.ilatvagyösszeha
sonlitáscéljára. 

Az FOR jelenlegi minösitési rcnd
szerefélignyitott.Ezaztjelenti.hogy 
csakatenyésztésrejavasohfokozaui 

kutyákattcssziikkiintcmctcslistánkra 
A közepes és sUiyos kuty:ik adatai 
titkosak maradnak. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy nem \'IÍito~t~th<~tÚ 

meg. Amennyiben egy fajtaklub 
igénylia teljesen nyitoll rendszert. 
tehát,hogyazadonfajtáhoztarto/Ú 
valamennyi FDB bír:ílaton átesett 
kutya minösítése nyilvánosságra 
kerülj iin beleértve a rossz ered
ménycketis,nosczazállatvi:dehni 
törvény szellemében ma mlir megold
hatól 

Az FDB a 20-973-6561 tekfonsó
mon vlirja az érdcklödö klubokjclent 
ke~ését. 

Egészséges Kutyák:61Közhasznú 
Alapitvány 

Az alap ítviny ezen cikk hononiri
urnát teljes egészében a magyarfaj ta 
ku tyúk FDB-bin\latidijánakajánljafel 
Kérjükezén a magyarfajtás tenyész
tökct.hogysziirésclöntiljékozódj:mak 
a felhaszná lható kcrctösszcgröl at 
I'DBhonlapján(www.fdb.hu). 

Ahálóz.1thozcsatlakoznikídnó 
rillatOrYosok k&rclmükct iiZ FDB-I!a 
kUidh<:rik (ll/2. Bp. Mcnyo-.:~h· u. !9). 
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