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A korábbi évekhez hasonlóan, 2012-ben is folytattuk az Illatos útra sérülten bekerült kutyák 
gyógyíttatását, majd ezek gondozását, nevelését és végleges gazdához juttatását. A 
tárgyévben tíz súlyosan sérült, többnyire elgázolt kutya kivizsgálását, csontsebészeti 
beavatkozásait fedeztük, majd az állatok teljes rehabilitációját, ideiglenes befogadónál, vagy 
kutyapanzióban való tartását, ezt követően örökbe adását biztosítottuk. (Az olykor 
többszörös műtétek miatt, a komoly állatorvosi beavatkozások száma meghaladta a 
harmincat is. Ezen felül természetesen 2012-ben is valamennyi szuka kutyát 
ivartalaníttattuk. 
 
Az év során, áltagosan 15 kutya volt folyamatosan ideiglenes befogadóinknál, illetve 
kutyapanzióban gondozásunkban. Amint helyünk szabadult fel, újabb esélytelen állatokat 
hoztunk ki az Illatos útról, akiket tartós munkával szocializálva, egészségesen (a szukákat 
ivartalaníttatva) adtunk örökbe. 
A fentieket kívül – felkérés alapján- több alkalommal biztosítottuk az Illatos úton lévő 
állatorvosi kezelésre szoruló kutyák labor vizsgálatainak költségét is. 
Munkánk során az alapítványunk és az Állategészségügyi Szolgálat által szervezett közös 
Örökbefogadó Napokon összesen 68 kutyát adtunk örökbe. A gondozásunkban lévő, súlyos 
sérülést követően gyógyult, vagy közvetlenül az Illatos útról mentett és gazdához örökbe 
adott kutyák száma 52 volt. Így összességében 2012 évben 120 kutyát juttatunk végleges 
gazdához. 
Költségvetésünkben kiadásaink legnagyobb részét az állatorvosi költségek, állatgyógyszerek, 
a kutyapanzióztatás és az állati tápok beszerzése tette ki. 
Önkéntes munkatársaink száma megközelíti a 30 főt: aktív önkénteseink száma közel 20 fő. 
A fentieken kívül számos akciót, kampányt szerveztünk a kutyák gazdához juttatása és a 
felelős állattartás népszerűsítésére, az alábbiak szerint: 
 
 
2012. januári Örökbefogadó Napunkon – melyet az Illatos úttal közösen rendeztünk- 32 
árva kutya talált gazdára  
 
Örökbefogadó Napot az Illatos úton, hiszen több mint 150 kutya várt gazdára a 
rendelkezésre álló 94 helyen. 
Az érkezők közül sokan döntöttek úgy, hogy a kiválasztott kutyáért visszajönnek, amint az 
elvihető lesz. Az egész hetes figyelemfelkeltő kampány során ismét lehetőségünk nyílott, 
hogy sok százezer embernek eljuttathassuk fontos üzeneteinket a felelős állattartásról és az 
örökbefogadásról.  

 
 
2012. tavasszal és a nyár folyamán négy alkalommal Sétáltató Napot szerveztünk, 
népszerűsítve a felelős állattartást és az árva kutyák örökbe fogadását. 
A VI. Kutyafuttán, Az Újdudai Önkormányzat és a Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében –
összesen négy alkalommal- alapítványunk szervezésében kedves és barátságos, 

http://www.kutyafutta.hu/


örökbefogadókra váró Illatos úti keverék négylábúakat sétáltathattak, és beléphettek a 
kutyás társadalomba egy rövidebb, vagy akár hosszabb időre. A Sétáltató Napon minden 
látogató család megízlelhette a kutyasétáltatás élményét, hogy milyen érzés egy állat 
ragaszkodása, szeretete. 
A programokon állatorvosi tanácsadást is biztosítottunk az érdeklődők számára, és 
tájékozódhattak az örökbefogadás feltételeiről, az Illatos út megközelíthetőségéről és a 
felelős állattartásról is. A sétáltatott kutyákat, természetesen örökbe is fogadhatták.  
 

2012. szeptemberben koncertet szerveztünk az Illatos úti, sérült kutyák gyógyíttatásáért 
hazai sztárok összefogásával. 
 
Közel 600 állatbarát vett részt a jótékonysági koncertünkön a Városmajorban. Az 
összegyűjtött adományok értéke meghaladta a félmillió forintot. 
Gondoltunk azokra az emberekre, közösségekre is, akik nehezen engedhetik meg maguknak 
mostanság a koncertre járást, ezért más állatvédő szervezetek önkénteseinek, sérült 
fiataloknak és nyugdíjas közösségeknek is lehetővé tettük a koncert ingyenes megtekintését. 
Valamennyi, a helyszínen adott adomány és a jegyek árából származó bevétel az Illatos úti 
Ebrendészeti Telepre sérülten került kutyák gyógyíttatását szolgálta. 
 
Szeptemberben sikeres Örökbefogadó Napot tartottunk az Illatos úton. 
Az eseményen önkéntes kutyakozmetikusaink is szépítették a gazdára váró kutyákat az 
Ebrendészet Illatos úti telepén, ahová több mint 200 állatbarát jött el és 36 kutyát, valamint 
fogadtak örökbe! 
 
Az év során, több alkalommal különórákra vártuk középiskolai osztályok jelentkezését 

Budapesten.  

Téma: a felelős állattartás állatvédelem. 

Hiánypótló kezdeményezésünket folytatta alapítványunk, együttműködésben a Felelős 

Állatbarátok Egyesületével és a Fővárosi Közterület-felügyelet Állategészségügyi 

Szolgálatával. Önkéntes jelentkezések alapján a budapesti középiskolák osztályai számára 

rendhagyó különórákra vártuk a tanulókat, ahol minden szükséges információt 

megkaphattak a felelős állattartásról, gondozásról, a kutyák túlszaporodásának okairól, a 

következményeiről és a lehetséges megoldásokról. 

A Telepen a diákok részletes tájékoztatást hallgattak meg az ott dolgozó állatorvosoktól is. 

A különórák nem titkolt célja, a felelős állattartásra nevelés mellett, tudatosítani a 

diákokban, hogy, ha felelősen gondolkodnak, életkörülményeik, szabadidejük lehetővé teszi 

számukra a kutyatartást, akkor ne vásároljanak elsősorban, hanem fogadjanak örökbe egy 

kedves állatot az Illatos úrtól, vagy akár más menhelyről, akinek erre a legnagyobb szüksége 

van.  

 
 

2012 decemberében ismét művészi kivitelű naptárat adtunk ki, melynek bevételéből 
alapítványunk kiemelt tevékenységét: az állatok gyógyíttatását segítettük. A képeken 
közismert művészek, közéleti szereplők voltak láthatóak, Illatos úti, gazdára váró kutyákkal. 

http://www.ebtelep.hu/


 
.  
Az Illatos úti sérült és kölyökkutyák szükséges hőfokon tartásának érdekében  
10 db fokozatszabályzós, cseppálló infra lámpát vásároltunk decemberben, valamint a 
kölyökkutyák esetleges parvo fertőzésének megállapítására Parvo tesztereket szereztünk be. 
 
 
Alapítványunk a jövőben is legfontosabb tevékenységének az Illatos úti sérült állatok 
gyógyíttatását, örökbe adási esélyeinek növelését tartja. 
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kommunikáljuk a felelős állattartás szükségességét. 
Munkánk során továbbra is erős és folyamatosan növekvő önkéntes-és támogatói 
bázisunkra számítunk. 
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