MAGYAR RETRIEVER és VÍZIKUTYA EGYESÜLET
3300 Eger, Csalogány u. 64/A.

ETIKAI KÓDEX
Az MRVE minden tagja elfogadja és betartja az Általános Etikai Kódexet.
Az egyesületi tagok:
1) Megfelelő elhelyezést, táplálékot, ivóvizet és kellően szabad mozgást biztosítanak a
gondozásukban lévő ebeknek, továbbá gondoskodnak állatorvosi ellátásukról, amikor az
szükséges.
2) Fenntartás/ellenvetés nélkül egyetértenek abban, hogy

a kutyáikon végrehajtott

bármilyen jellegű állatorvosi műtétet, esztétikai valamint egészségügyi műtétet is, amely a
kutya küllemében változást eredményez (pl. entrópium, ektrópium), és/vagy amely az
állatot természetes mivoltában megváltoztatja, a fajtagondozó klubnak jelenteni fogja.
3) Egyetértenek abban, hogy egészséges kutyakölyköt elpusztítani nem szabad. A fajta
standardjába esetlegesen nem illő kölyök megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell.
4) Minden tekintetben alávetik magukat a hatályos állatvédelmi törvénynek.
5) Nem engedik, hogy kutyáik elkóboroljanak, vagy a szomszédoknak kárt okozzanak
esetleges jogi/hatósági következményekkel.
6) Biztosítják, hogy kutyáik megfelelő nyakörvvel és pórázzal, valamint hatékony irányítás
alatt vannak, amikor otthonuktól távol tartózkodnak.
7) Nyilvános helyeken és kiállításokon mindig feltakarítanak kutyáik után.
8) Kutyát csak abban az esetben adnak el, ha annak a jövőben kellőképpen biztosított az
egészséges és boldog élete, és segít annak újra elhelyezésében, ha az említett körülmények
megváltoznának.
9) Mielőtt a kutya új otthonába kerülne, a gazdát ellátja szóbeli és írott tanácsokkal a felelős
állattartásról és az eb táplálási igényeiről.

10) Gondoskodik róla, hogy a szükséges dokumentumok az új tulajdonoshoz kerüljenek
adásvétel

és

szállítás

során,

és

írásba

adja,

hogy

azok

esetleges

hiányát

adandó/legközelebbi alkalommal pótolni fogja.
11) A tenyésztők felelőssége, hogy ismerjék, értsék és tanulmányozzák a fajta standardjait és
genetikai jellemzőit, valamint kialakult koncepciójuk legyen a tenyészteni kívánt vonalról.
12) Egyetértenek abban, hogy nem tenyésztenek olyan kannal vagy szukával, mely káros lehet
az egyedre vagy a fajtára nézve
13) Egyetértenek abban, hogy a tenyésztés célja a fajta jobbítása, és tényészmunkájuk
befolyásolja a fajta egészének minőségét és az egyedek egészségének jövőjét.
14) Elfogadják az Egyesület Tenyésztési Szabályzatát és annak minden pontját magukra
nézve kötelezőnek érzik.
15) A tényészszukák egészsége védelmének érdekében, betartja a fedeztetésre vonatkozó
előírásokat és időkorlátokat, valamint vállalja, hogy császármetszési beavatkozást csak
indokolt és életmentő esetben alkalmaztat kutyáján.
16) A fajta jellegzetességeire vonatkozóan nem téveszt meg tudatosan, nem reklámoz
félrevezető módon kutyákat, sem minőségét, sem egészségi állapotát tekintve.

Ezen rendelkezések megszegése az egyesületi tagságból történő kizáráshoz vezethet, és
/vagy az Egyesület fegyelmi eljárását vonhatja maga után, és/vagy szükség esetén a
megfelelő hatóságok tájékoztatását, jogi eljárást vonhatja maga után.
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