
MÁRK HD, ED SZŰRŐ ÁLLOMÁSOK 
MÁRK elfogadott HD ED szűrő és értékelő állomások       

1.Dr. Magos Zsuzsanna és Zwillinger András 3561 Felsőzsolca, Hősök tere 5. Tel: 06 46 383 205, 

Web:https://magosrendelo.hu/web/ 

PEGI-VET Kft.(Dr. Pelbát József, Dr. Gippert Róbert) 7200.Dombóvár,Zalka M.u.14.Tel:+36/74.465709, 

Web:https://kutya-portal.hu/dr-pelbat-jozsef-kisallatgyogyasz-dombovar-kaposvar/ 

Dr. Kocsis Gábor ( 8200 Veszprém , Endrődi u. 11. ) Tel :06-88-444528, 06.30.6472045, 

Web:http://www.kisallatorvos.hu/allatorvos/dr-kocsis-gabor-allatorvosi-rendeloje 

Dr.Tolnai György Rendelő:9028 Győr Szent Imre 91/A Telefon:06-96-518-652 , mobil: 06-20/953-

5126    Web:http://www.allatdokigyor.hu/index.html 

Dr. Stájer Attila, Rendelő :2230 Gyömrő, Szt. István u. 44. Tel:06-29-330340, 06-20-9274-519 

6. Állatkórház Nyiregyháza  Rendelő:4551.Nyíregyháza.Nyíregyházi u.6/A, Tel:+36/20.9739139 vagy                    

Web: http://www.allatkorhaznyiregyhaza.hu/  

Dr.Sebő Ottó  Rendelő: 6900 Makó Eötvös utca 21. Tel:+36209571993 Web: 

http://www.kisallatambulancia.com/ 

8.Dr. Oltyán László Rendelő: 1172.Budapest Ferihegyi ut 232. 

Tel:+36/30.6250243,Web:http://www.oltyan-vet.hu/rendelonk.php 

Dr. Siver László  Schiab Állatgyógyászati Centrum  2030 Érd, Földmunkás utca 79. telefon: +36-23.378-

219 mobil: +36-30-942-8815 telefon: +36-23-387-500 e-mail: schiab@schiab.hu Web: 

http://www.schiab.hu/ 

Dr Varró Csaba V+M Pestlőrinci Kisállat Rendelőintézet KFT  1181.Budapest Kiss I. utca 38 előjegyzés 

telefonon : +36/1/2909249  Web: www.kisallatrendelo.hu 

Magyar Általános Rottweiler Klub a HMRE szűrőállomásai által kiadott eredményeket szintén 

elfogadja! 

Mentes/ HD frei (-) az olyan izület, amelynél a vápa félkör alakú, a combcsont fejet nagyobbrészt 

magába foglalja, az izületi rés keskeny, egyenletes tágulatú, a Norlberg-féle mérés szerinti szög 105 

fok, vagy annál nagyobb. Az izületben, illetve környékén gyulladásra utaló tünet nincs. 

Átmeneti forma/ HD Übergangsform (+/-) az izület, ha kisebb 105 foknál, de enyhén divergál az 

izületi rés, vagy – ha nem divergál – 100-105 fok közötti.Enyhe fokú/ HD leicht positiv (+) a dysplasia, 

ha az izületi rés kissé kiszélesedett divergáló, a vápa laposabb, a combcsont fej nem teljesen 

szabályos kör alakú, a szög 100 fok körüli. Enyhe gyulladásra utaló tünetek is előfordulhatnak 

(Morgan vonal, scleroticus gyűrű, elülső vápakontúron felrakódás). 

MÁRK tenyész alkalmassági vizsgán (ZtP.) nem elfogadott fokozatok: 

Közepes fokú/ HD Mittel (++) dysplasiánál a vápa sekély, a combcsont fej szögletes, az izületi rés 

széles, illetve kiszélesedő, a fej a vápából fokozottan kilóg (90-100 fokos). Az izületen és környékén 

osteoarthrosis jelei mutatkoznak. 



Súlyos fokú/ HD schwer (+++) dysplasyánál a combcsont fej deformált, luxált, illetve subluxált (90 fok 

alatti), az izületi rés tág, erősen divergáló, a vápa lapos, az izületben illetve környékén arthroticus 

elváltozások lehetnek. 


