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A kutyatartás nagy felelősség, s ha az eb velünk 

egy házban lakik, akkor még több felelősséggel 

jár. Pálosi Csaba állatorvos szerint pont úgy kell 

vállalni kutyát is a családba, mint ahogy a gyer-

mekvállalásról döntünk, mert akinek kutyája 

van, nem alhat addig, amíg a nap rásüt a hasára, 

és a szabadságát is másképp kell tervezze. Cse-

rébe viszont hosszú időre hűséges társat kap 

magának az ember.

Ha városi kutyatartás-
ról beszélünk, nagyjából 
két véglet van, vannak 

akik szerint lakásban kutyát 
tartani állatkínzás, különben 
is ugat, zavarja a szomszédo-
kat, a gazdik nem szedik ösz-
sze az állat piszkát – sorolják 
az érveket. A másik oldalon pe-
dig azok vannak, akik szerint 
a kutya nemcsak egy állat, ha-
nem az ember hűséges társa, 
akinek bizony helye van az éle-
tünkben és az életterünkben.

Pálosi Csaba állatorvos sze-
rint a kutyatartás felelősség, 
pont úgy kell vállalni az ebet is 
a családba, mint ahogy a gyer-
mekvállalásról döntünk, főleg, 
ha velünk egy házban fog élni. 
A szakember szerint ugyan-
is nem lehetetlen tömbházban 
kutyát tartani, csak kell tud-
ni, hogy milyen fajtákat érde-
mes, milyen felelősséggel jár, 
és szem előtt kell tartani an-
nak érdekeit is. „A kutyák ese-
tében is van kölyökkor, felnőtt-
kor és időskor, ezeknek kü-
lönböző fiziológiás szükség-
letek felelnek meg. Különböző 
viselkedési normák jellemzik 
a szakaszokat, ezekről pedig 
tudnia kell a kutyatartónak, 
hogy figyelembe is vegye” – 
mondja az állatorvos, aki sze-
rint mielőtt bevinnénk a tömb-
házba egy állatot, mindenképp 
konzultáljunk, mert vannak 
tömbházba javasolt és nem ja-
vasolt fajták.

Az emelet sem mindegy

Pálosi Csaba elmondta, a 
Nemzetközi Kinológiai Szö-
vetség (franciául: Fédération 
Cynologique Internationale – 
FCI) 335 kutyafajtát ismer el, 
amelyet tíz csoportba osztott, 
ezek közül a 9-es csoport ebe-
it, vagyis a társasági kutyákat 
ajánlja az állatorvos nyugodt 
szívvel a tömbházba is. Ebbe  
a kategóriába a kistestű ku-
tyák tartoznak leginkább, az 
ölebek, a bichonok, uszkárok, 
tibeti fajták, pincsik. A köze-
pes testű kutyák közül a nem 
túl aktív, nem túl hangos ku-
tyákat ajánlja, például a  kö-
zép- és törpe schnauzer vagy 
a cocker spániel is egészen jól 
tartható lakásban is.

Az állatorvos szerint nem 
mindegy, hogy hányadik eme-
leten lakunk, hogy gyalog vagy 
lifttel fogunk járni, az idős 
ebek ízületei ugyanis  elhasz-
nálódnak és lehet, hogy már 
egy emelet is gondot okoz, de 
például a tacskók, a hosszú ge-

rincű kutyák sem bírják a lép-
csőzést.  Ezek maximum csak 
földszintre valók, mint ahogy 
a nagy testű kutyák is. „A kö-
lyökkorszakra jellemző az ál-
landó szaladgálás, rágcsálás. 
Márpedig egy nagy testű ku-
tya, ha végigszalad az emeleti 
lakáson, az hallatszik alul is, 
zavarja a szomszédokat. Idős-
korban meg a lépcsőzést nem 
bírják, 8 éves kor után sántí-
tanak. Ha földszinten van az a 
kutya, pár lépcső és kint van, 
de ha naponta két-háromszor 
kell le- és felmenjen a lépcsőn, 
azt  nem bírja. Mi láttunk olyan 
kutyát, amely vonított a fájda-
lomtól, márpedig napi 2-3 al-
kalommal sétáltatni kell, hogy 
el tudja végezni a szükséglete-
it. Egy 30 kilós kutyát azonban 
nem tudunk ölbe venni, hogy 
levigyük a lépcsőn” – magya-
rázza az állatorvos.

Sétáltatni, de hogyan?

A kutyatartónak napi fel-
adatai is lesznek, amellett, 
hogy enni és inni ad az állat-
nak, rendszeresen sétáltatnia 
kell. Az állatorvos elmondta,  
kölyökkorban akár 7-8-szor 
végez nagydolgot a kutya na-
ponta, s kétszer ennyiszer vi-
zel, ez felnőttkorra lecsökken 
napi 2-3 alkalomra, de azt már 

nem lehet megspórolni. Rá-
adásul, ha kutyatartó gazdik 
lettünk, hiába akarunk délig 
aludni, ha reggel hatkor már 
vonít a kutya, hogy ki akar 
menni. Szabadsága sincs iga-
zán a gazdinak, vagy viszi 
magával kedvencét, vagy ku-
tyapanzióba adja be, keres 
valakit, aki vigyáz rá. „A gaz-

dának tudnia kell azonban, 
hogy a kutyának nincs időér-
zéke. Ha a gazdája több napra 
elmegy, azt úgy éli meg, hogy 
vége a világnak, tehát még  a 
kutyapanziók is kétségesek 
ilyen szempontból. A legtöbb 
kutya lefogy ilyenkor, több hé-
tig sértett marad a gazdival 
szemben is” – mondja Pálosi 
Csaba, aki maga is  földszintes 
tömbházlakásban kutyatartó, 
így tapasztalatból is tudja, mi-
lyen felelősség ez.

A kutyasétáltatásnak is meg-
vannak a szabályai: az ma már 
alap kéne legyen, hogy minden 
gazda zacskóval indul útnak és 
abba teszi a kutya ürülékét, de 
nálunk még mindig annyi ku-
tyapiszok van az úton, hogy 
szinte nehéz kiválasztani, me-
lyik a tied. A nagy testű kutyák 
esetében kötelező a szájkosár, 

a kistestű, de agresszívebb 
ebekre pedig egy sárga kendőt 
szoktak tenni, hogy ezzel jelez-
zék, nem kéne hozzájuk nyúl-
ni. Bár kistestű kutyákra is 
létezik szájkosár,  a szakember 
szerint ők nehezebben bírják 
ezt, sokan lecövekelnek és egy-
szerűen nem mennek tovább. A 
nagytestűeknél azonban nincs 
ilyen probléma. Emellett nyak-
örv, póráz kell, és láb mellett 
kell sétáltatni a kutyust, csak 
parkokban érdemes elengedni 
játszani. Sokan megfeledkez-
nek róla, de nem árt, ha vizet 
és vizes edényt is viszünk ma-
gunkkal, mert a kutyák gyor-
san kiszáradnak, főleg nyáron.

Kötelességek, felelősségek

A gazdának mindemellett 
egészségügyi felelőssége is 
van kedvencével szemben: jó, 
ha van egy állatorvos, rende-
lő, amelyik információval látja 
el a kutyatulajdonost, oda le-
het elvinni oltásokra, féregte-
lenítésre, betegségek esetén. 
„Nálunk gyakori még a beteg-
ség, mert sok a kóbor kutya. 
Egyedül a veszettség elleni 
éves oltás kötelező, de ajánlott 
beadatni a parno, szopornyica, 
hepatitisz, lepotszpirózis elle-
ni oltásokat is, amelyek halá-
los betegségek ellen védenek. 
Az első veszettség elleni oltást 
három hónaposan adjuk az ál-
latnak, akkor be is csipezzük. 
Ez is egy felelősség, hogy a ku-
tya legyen a rendszerbe beve-
zetve, pont úgy, ahogy az autót 
beregisztráljuk, a kutyát is be 
kell” – hívja fel a figyelmet az 
állatorvos, aki szerint mind-
emellett fontos a külső és bel-

ső féregtelenítés, a bolha- és 
kullancsirtás. Egy lakásban 
tartott kutya esetében ez még 
fontosabb: ugyanis a bolha té-
len sem hibernál, s  ha egyszer 
bolhafészek lesz a házban, azt 
nagyon nehéz kiirtani.

Nem csak kutya, hűséges társ

A városi kutyáknál az ivar-
talanítás is fontos, ugyanis a 
legtöbb nem fog kölyközni, az 
ivartalanítással különböző ne-
mi szférát érintő betegségeket 
előzhetünk meg a szukánál és 
a kankutyánál is, emellett pe-
dig kevésbé lesz agresszív a 
kankutya. Hízásra azonban 
mindkettő hajlamosabb lesz 
az ivartalanítás után, erre is 
figyelni kell. „A mozgáshiány 
mellett szeret enni a kutya és, 
ha ivartalanított, akár négy-öt-
szörösére meg tud nőni. Lát-
tam már 25 kilós tacskót, ame-
lyik 6-7 kiló kéne legyen, ami 
nyilván betegségekhez vezet”  
– mondja az állatorvos.

A szakember szerint mielőtt 
beszereznénk egy kutyát a la-
kásba, mindenképp döntsük el, 
hogy belefér az életmódunkba, 
tudjuk vállalni az állattal já-
ró kötelezettségeket vagy sem. 
Pálosi Csaba szerint nyilván az 
a tökéletes, ha egy kertes, ud-
varos házban lakunk, s van te-
re a kutyának, de kompromisz-
szumokkal tömbházban is le-
het tartani. „Ha tudjuk vállalni, 
akkor megéri, a kutya ugyanis 
tényleg hűséges társ, nem hagy 
el, nem morcos, s mindig elfo-
gad. Ő szeret, ha ilyen vagy, ha 
olyan vagy” – mutat rá a kutya-
tartó állatorvos.
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Nem minden házi kedvencet ajánlatos tömbházlakásban tartani

Felelősséggel jár a kutyatartás

Kistestű kutyával könnyebb összezártan élni

Pálosi Csaba szerint nem mindegy, hányadik emeleten lakunk
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