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A korábbi évekhez hasonlóan, 2013-ban is folytattuk az Illatos útra sérülten bekerült kutyák 
gyógyíttatását, majd ezek gondozását, nevelését és végleges gazdához juttatását. A 
tárgyévben, 15 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 tizenkettő volt. Ezen 
felül, 2013-ban is valamennyi szuka kutyát, és alapítványunk által gazdához adott kan kutyát 
ivartalaníttattuk. 
 
Az év során, áltagosan 16 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- kérés szerint, valamennyi esetben 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 84 kutyát adtunk örökbe. A gondozásunkban lévő, súlyos 
sérülést követően gyógyult, vagy közvetlenül az Illatos útról mentett és gazdához örökbe 
adott kutyák száma 50 volt. Így összességében 2013 évben 134 kutyát juttatunk végleges 
gazdához. 
Költségvetésünkben kiadásaink legnagyobb részét az állatorvosi költségek, (műtétek, 
ivartalaníttatások) állatgyógyszerek, a kutyapanzióztatás és az állati tápok beszerzése tette 
ki. 
Ezen kívül jelentős költségelem volt a Vigyél Haza Kutyakereső alkalmazás webes és 
okostelefonos fejlesztése is. Az alkalmazás használatához már 24 civil szervezet csatlakozott 
és közel 10ezer állatbarát töltötte le az applikációt. 
Önkéntes munkatársaink száma elérte 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. 
 
 
Januárban, az Illatos úton szervezett Örökbefogadó Napon a nagy érdeklődés mellett 38 
kutya is gazdára talált. A rendezvény előtt valamennyi, erre rászoruló kutyát, önkéntes 
kutyakozmetikusaink szépítettek meg. Az örökbefogadott kutyák ivartalanítását 
alapítványunk átvállalta. 
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.  
 



A kutyák túlszaporodásának csökkentése érdekében tavaly Születésszabályozási 
Programot indítottunk az Illatos úton. A januártól- júniusig tartó akciónkban minden Illatos 
útról kihozott szuka kutya ivartalanításának költségét átvállaltuk. 
Napjainkban nem csupán az utcára dobott, vagy elkóborolt kutyák jelentenek súlyos 
problémát, hanem a felelőtlenül szaporított állatok évről-évre hatványozódó száma is.  
Az Illatosra, évente több száz kölyökkutyát visznek be azok az emberek, akik nem ismerték 
fel, hogy szuka kutyájuk nem kívánt vemhessége, a megszülető sok - felelős gazdához nem 
juttatható – kölyök milyen drámai helyzetet idéz elő. 
A tarthatatlan állapot legalább részleges megoldására alapítványunk kampányt 
kezdeményezett: Ivartalaníttattunk minden szuka kutyát, akiket magánszemély, közvetlenül 
az Állategészségügyi Szolgálattól fogadott örökbe. Természetesen ez vonatkozott az 
alapítványunk gondozásában lévő, gazdira váró kutyákra is. Az év során átadott, több mint 
120 kupon alapján 60 kutya gazdája élt az ingyenes lehetőséggel és az általunk közvetlenül 
örökbe adott 50 kutyát is ivartalaníttattuk. 
A Születésszabályozási Program keretében minden, öt hónaposnál idősebb, az Illatos útról 
januártól örökbe fogadott szuka kutya új gazdája az ivartalanítás elvégeztetésére jogosító 
kupont kapott. 
Tudjuk, hogy a mostani akciókkal ivartalanított 110 kutya, csupán csepp a tengerben, mégis 
megtettük azt, ami lehetőségeinkből tellett. Reméljük, hogy példa értékű 
kezdeményezésünkhöz önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek is csatlakoznak 
majd. 
 
2013-ban, az év folyamán négy alkalommal részt vettünk nagyszabású, kutyás 
rendezvényeken, népszerűsítve a felelős állattartást és az árva kutyák örökbe fogadását. 
A rendezvényeken minden látogató család megízlelhette a kutyasétáltatás élményét, hogy 
milyen érzés egy állat ragaszkodása, szeretete. 
A programokon állatorvosi tanácsadást, ingyenes mikrochip leolvasást és regisztrációt 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.  
 
Tavasszal a kutyák fizioterápiás kezelését segítő TENS készüléket vásároltunk, mellyel a 
műtéteket követő, gyógyulási időszakot rövidíthetjük le. 
 
Áprilisi Örökbefogadó Napunkon 39 kutya talált gazdára. Az eseményre több száz 
érdeklődő jött el és ismerhette meg az Illatos úti telep körülményei, az örökbefogadás 
feltételeit, önkénteseink munkáját. 
 
Májusra elkészült a Vigyél Haza Kutyakereső alkalmazásunk, okostelefonos fejlesztése. 
A kutyakereső alkalmazása segítségével gazdátlan ebeket fogadhatunk örökbe, elkóborolt 
állatokat jelenthetünk be, és biztonságban tudhatjuk saját kutyánkat is. Az alkalmazással 
valamennyi állatbarátnak, menhelyeknek és civil szervezetnek szeretnénk segítséget nyújtani 
az egész országban: 
- Jelezhetjük, ha kóbor kutyát látunk.  
- Megtalálhatjuk elveszett kutyánkat, vagy  
- Gazdira váró kutyák között kereshetünk, ha örökbe szeretnénk fogadni egy árva állatot.   



- Ha feltöltjük a kutyánk adatait és elkóborolna, egy mozdulattal értesíthetjük a körzetben 
lévő, az alkalmazást használó állatbarátokat, hogy segítsenek kedvencünk megkeresésében. 
Megnézhetjük azt is, hogy a közelben hol található állatvédő szervezet, menhely 
vagy  gyepmesteri  telep, ahol megtalálhatjuk elveszett kedvenceinket, de akár 
befogadhatunk egy gazdátlan kutyát is. 
 
 
Decemberben közreműködtünk az Örökbefogadó Napon Illatos úton. 
Az eseményen önkéntes kutyakozmetikusaink is szépítették a gazdára váró kutyákat az 
Ebrendészet Illatos úti telepén, ahová közel 80 állatbarát jött el és 7 kutyát fogadtak örökbe! 
 
 Decemberre elkészült a kutyakereső alkalmazás webes változata is, ami lehetővé teszi 
már, hogy bárki, okostelefon nélkül is keressen, örökbe fogadjon gazdátlan kutyát, vagy 
állatvédő szervezetet találjon a közelben. ( www.w-ebkereso.hu ) 
Az év során a kutyakereső alkalmazást közel 10ezer állatbarát töltötte le. 

•  a csatlakozott 24 civil szervezet 845 gazdit kereső kutyát töltött fel 
• Felhasználók által feltöltött kutyák száma meghaladja a 2800-at. 

 
 
2013 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.  
 
Az év során – az eseti, kisebb összegű támogatásokon kívül - jelentős tétel volt a Telenor 
működési támogatása, valamint az MKB Biztosító 2012-es, alapítványunkkal közös 
kampányából befolyt támogatás is. 
 
Alapítványunk a jövőben is legfontosabb tevékenységének az Illatos úti sérült állatok 
gyógyíttatását, örökbe adási esélyeinek növelését tartja. 
Kiemelten fontosnak tartjuk, az ivartalanítás támogatását a túlszaporodás elkerülése 
érdekében és hogy továbbra is kommunikáljuk a felelős állattartás szükségességét. 
Munkánk során erős és folyamatosan növekvő önkéntes-és támogatói bázisunkra 
számítunk. 
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