Az ivartalanítás előnyei
Tények és tévhitek

Tanácsok

örökbefogadó gazdiknak

Szabad a Gazdi

Program a felelős állattartásért

Csak az önkormányzatok évente közel 20 000 kóbor kutyát
fognak be. Két nem ivartalanított eb 6 év alatt egy egész

Ha menhelyről tervezünk kutyust örökbe fogadni, először

városnyi, 67 000 kutyát is „eredményezhet”.

gondoljuk végig, milyen állatot szeretnénk magunkhoz venni.
Ennek egyik legjobb módja, ha összeszedjük azokat a külső és

1. Túl drága Az ivartalanítási műtét költsége hozzátartozik

belső tulajdonságokat (méret, szín, nem, kor, temperamen-

a felelős állattartó vállalandó kiadásaihoz. Az ivartalanítás

tum, mozgásigény, szőrtípus), amelyeket kedvelnénk egy új-

egyszeri költség, amellyel örökre megszabadulunk számta-

donsült „lakótársban”.

lan problémától.

Ha a fejünkben összeállt egy kép, milyen társat képzelünk magunk mellé, először érdemes az interneten körülnézni, hiszen

2. A műtét kockázatos Az ivartalanítás ma már rutin be-

ma már szinte minden menhelynek, állatvédő szervezetnek

avatkozásnak számít. A műtét utáni komplikációk ritkák,

van honlapja, melyen naprakészen frissítik a bentlakó kutyák

és az ivartalanítás utáni 8-10 nap elteltével a műtéti terület

és macskák adatait. Ha kifejezetten egy bizonyos fajtát kere-

rendszerint begyógyul.

sünk, látogassunk el a fajtamentők honlapjaira.
Nézzük meg a lakóhelyünkhöz közeli gyepmesteri telep hon-

3. Túl fiatal még az ivartalanításra Az ivartalanítást nem

lapját is! Személyes látogatás előtt egyeztessük a menhellyel,

lehet túl korán elvégezni. Az egyes ivarszervi betegségek

hogy mikor tudunk kimenni a helyszínre.

az idő előrehaladtával egyre nagyobb valószínűséggel

Osszuk meg elképzeléseinket az ott dolgozókkal, akik jó eset-

jelentkezhetnek.

ben ismerik az állatokat. Közösen gondoljuk végig, milyen körülményeket tudunk biztosítani, mennyi időnk és energiánk

4. Kutyám meg fog hízni és ellustul Az állatok elhízása

van. Ha gyerekek vagy más állatok is vannak otthonunkban,

a nem megfelelő táplálás és a mozgáshiány következmé-

ezt is említsük meg a gondozóknak, mert erősen befolyásol-

nye. Az ivartalanított állatok energiaigénye alacsonyabb,

hatja a döntést, hogy kit ajánlanak nekünk. Nézzünk meg több

mozgásigénye azonban változatlan.

állatot is, hiszen csak így derülhet ki, hogy melyik a leginkább
hozzánk illő. Mielőtt végleg döntenénk, fontos, hogy szemé-

5. Figyelek a kutyámra, nem lesz alkalma párzani A tüzelő

lyesen is megismerkedjünk az állattal.

állat megleli a módját, hogy párt találjon magának. Ez a ve-

Ne vigyünk haza kutyát csupán ránézés alapján. Nem érdemes

szély kutyák esetében évente kétszer, több héten át áll fenn.

elsietni a döntést, hiszen a kapcsolat egy életre szól!

6. Egy ellésre szükség van ivartalanítás előtt Az állatok

Bővebb információ a felelős állattartásról és a programról:

számára nem okoz pszichés problémákat, ha nem születnek

www.nebih.gov.hu • szabadagazdi.hu

utódaik. Az ellés fájdalommal és stresszel jár, legrosszabb

www.facebook.com/szabadagazdi

esetben akár az anyaállat életébe is kerülhet.

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/allatvedelem

7. Nem akarok felesleges fájdalmat okozni a kedven-

Ha állatokkal való rossz bánásmódot tapasztalnak,

cemnek Az ivartalanítást altatásban végzik, a műtétet köve-

bejelenthetik a NÉBIH ingyenes Zöldszámán:

tően az állat fájdalomcsillapítót kap.

06-80-263-244

Gondos gazdi, felelős döntés!
Tudjon meg róla többet:
Szabad a Gazdi – program
a felelős állattartásért
http://szabadagazdi.hu/
Kövessen minket a Facebook-on:
facebook.com/szabadagazdi

A Szabad a Gazdi
program célja

Hasznos tudnivalók
A kutyák tartós megkötése tilos

Mindent
a mikrochipről

A gazdátlan kutyák problémája mindannyiunk ügye. Felelős

A folyamatos megkötés olyan rendellenes állapot a kutya

hozzáállással tehetünk azért, hogy egyre kevesebb legyen az

számára, amely hosszú távon károsítja fizikai és lelki egészségét,

utcán kóborló vagy menhelyre kerülő kutya. Programunk arra

és negatívan befolyásolja az emberrel való együttélését.

ösztönzi a leendő gazdikat, hogy vásárlás helyett örökbefoga-

A rendelet emiatt szigorúan korlátozza a kutya kikötve

dással és ivartalanítással gondoskodjon kedvencéről.

tartását.

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

2016-tól nem szabad kutyát tartósan láncra kötve tartani.

Hivatal által elindított Szabad a Gazdi program célja, hogy

Kenneles tartás esetén a kutya méretétől függően 10-20 m2

a felelős állattartás fontossága minél szélesebb körben

a számára biztosítandó terület. A jogszabályváltozás egyfajta

ismertté váljon. A program részleteiért, valamint további

követendő irányt határoz meg, segítve a felelős állattartási

érdekességekért és hasznos tanácsokért látogasson el hon

szokások kialakulását.

lapunkra, illetve kövessen bennünket a Facebook-on is.

Fontos, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani,

http://szabadagazdi.hu

hogy az állat tartásmódja lehetővé tegye annak természetes

•

facebook.com/szabadagazdi

viselkedését, ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja a lakó
közösség életét, szokásrendjét Természetesen még ennél

2013. január 1. óta kötelező minden 4 hónapnál idősebb

is fontosabb az ember egész
ségének és testi épségének

kutya mikrochippel történő egyedi megjelölése, amelyet

védelme. Bármely tartási módban lényeges, hogy a kutyának

csak a kamara működési engedélyével rendelkező állatorvos

biztosítani kell a gazdával együtt töltött idő, a közös séták

helyezhet be a kutyába. Mikrochipet számos okból lehet

(a kertben tartottaknak is!) és a szabad mozgás lehetőségét!

használni, azonban ezek között a leghasznosabb az elkó

A jogszabály szerint elsőfokú állatvédelmi hatóság a Nemzeti

Fontos előírás az is, hogy a kutya-, a macska- és a görény

borolt, elveszett állatok mielőbbi hazajuttatása. Egy mikro

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Pest Megyei

kölyköket 8 hetes korukig az anyjukkal együtt kell tartani.

chippel rendelkező, megfelelően regisztrált kutyáról állat

Hol tehetünk állatvédelmi
panaszt, bejelentést?

Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategész

orvos segítségével percek alatt kideríthető, hogy ki a gazdája!

ségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmi
Fájni fog a kutyámnak…?

szerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró
BEVEZETŐ

járási hivatal, valamint a település jegyzője, így a felsorolt

Kedves Olvas

ó!
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A mikrochip egy rizsszem méretű eszköz, melyet egy injekci-
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ós tűhöz hasonló eszközzel az állat bőre alá ültetnek be. Behelyezése nem fáj jobban, mint egy oltás. A parányi szövetbarát kapszula egy 15 számjegyből álló egyedi kódot tárol.
Hogy működik?
A chip önmagában nem sugároz jeleket, csak egy speciális
leolvasó készülék rádiójeleire válaszolva adja vissza a benne tárolt számsort. A chip behelyezése után az állatorvos
az adatokat egy központi online adatbázisba viszi fel, amely
tartalmazza az állat azonosítóit, a tulajdonos adatait.
Mennyibe kerül nekem mindez?
A chip és a beültetés áráról az állatorvosnál érdeklődhetünk.

