
Ismerd meg, hogy milyen munkát végeztünk 2011-ben az árva 
kutyák gyógyíttatása, örökbe adása és a felelős állattartás 
népszerűsítése érdekében! 

 
A korábbi évekhez hasonlóan, 2011-ben is folytattuk az Illatos útra sérülten bekerült kutyák 
gyógyíttatását, majd ezek gondozását, nevelését és végleges gazdához juttatását. A 
tárgyévben 14 súlyosan sérült, többnyire elgázolt kutya kivizsgálását, csontsebészeti 
beavatkozásait fizettük, 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 20-at is. 
Ezen felül természetesen valamennyi szuka kutyát ivartalaníttattuk. 

Az év során, áltagosan 14 kutya volt folyamatosan – ideiglenes befogadóinknál, 
illetve kutyapanzióban- gondozásunkban. Amint helyünk szabadult fel, újabb esélytelen 
állatokat hoztunk ki az Illatos útról, akiket 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 által szervezett Örökbefogadó Napokon összesen 
68 kutyát (és 29 macskát) adtunk örökbe. A gondozásunkban lévő, súlyos sérülést követően 
gyógyult, vagy közvetlenül az Illatos útról mentett és gazdához örökbe adott kutyák száma 
29 volt. Így összességében 2011 évben 97 kutyát juttatunk végleges gazdához. 

Költségvetésünkben kiadásaink legnagyobb részét az állatorvosi költségek, 
állatgyógyszerek, a kutyapanzióztatás és az állati tápok beszerzése teszi ki. 

Önkéntes munkatársaink száma eléri a 30 főt: aktív önkénteseink száma közel 20fő. 

A fentieken kívül számos akciót, kampányt szerveztünk a kutyák gazdához juttatása 
és a felelős állattartás népszerűsítésére, az alábbiak szerint: 

  

  

2011. március 26-án Csipet a Csapatnak címmel sikeres mikrocsip 
akciót és azt kísérő kampányt szerveztünk a Városligetben,  

  

A kutyák mikrochippel történő megjelölése az egyik leghatékonyabb eszköz az 
elkóborolt, a gazdája felügyelete nélkül veszélyessé váló állatok azonosítására. 

Az eljárás egyszerű és néhány másodperc alatt, állatorvos segítségével 
fájdalommentesen elvégezhető. A chippel ellátott kutya azonosítója - amennyiben 
regisztrálták- az erre a célra szolgáló készülékkel könnyen leolvasható és a Magyar 
Állatorvosi Kamara Petvetdata elektronikus nyilvántartásból bármely állatorvos a tulajdonost 
azonosíthatja. 

http://www.petvetdata.hu/


  

Magyarországon közel egy éve kötelező a kutyák mikrochippel való ellátása, de csak 
a gazda-váltáskor, vagy a kölykök eladásakor. A már tulajdonosoknál lévő kutyák chipezése 
nem kötelező. Másik probléma, hogy csupán a mikrochip beültetése kötelező, annak 
regisztrációja nem! (Ez olyan, mintha biankó személyi igazolványokkal látnák el őket, hiszen 
a nem regisztrált állatokat nem lehet a rendszerben megtalálni.) 

  

Ezért fontos feladatunk az állattartók figyelmét felhívni, és őket ösztönözni a 
mikrochip önkéntes beültetésére és regisztrációjára is. 

A mikrochip szükségességének népszerűsítésére a Városligetben alapítványunk a 
Fővárosi Közterület-felügyelettel közösen, „Csipet a Csapatnak” címen mikrochip akciót 
hirdetett. 

A kampány során alapítványunk önkéntesei és az őket segítő állatorvosok a 
helyszínen ingyenesen ellenőrizték a megjelent kutyákban a mikrochipek meglétét, 
regisztrációját. Szükség esetén az állatorvos segítők (mobil eszközök segítségével) a 
helyszínen regisztrálták a kutyát a rendszerben.  
Az akció érdekességét növelte, hogy közismert művészek is segítették a rendezvény 
lebonyolítását: velünk volt Kovács Patrícia és Demcsák Zsuzsa, Tornóczky Anita és Nacsa 
Olivér is. 
Az EB OVO Egyesület és a Népszigeti Kutyaiskola közreműködésével érdekes kutyás 
bemutatók, gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. 

Alapítványunk az első 50 kutyás jelentkezőnek átvállalta a mikrocsipezés és 
regisztráció költségét, amit a Prímavet Kisállat Klinika rendelőjében vehettek igénybe 
kupon ellenében a szerencsések. 
A kampány során lehetőséget kaptunk, hogy számos TV csatornán ismertethessük a 
mikrocsip és a regisztráció fontosságát.  

  

  

2011. április 16-án tartott Örökbefogadó Napunkon 39 árva kutya 
talált gazdára  

  

Örökbefogadó Napot tartottunk április 16-án az Illatos úton, hiszen több mint 120 
kutya várt gazdára a rendelkezésre álló 94 helyen. 

Az Illatos útra való jutást megkönnyítette, hogy óránként autóbuszt is 
indítottunk a Városligeti Felvonulási térről és vissza. 

Különlegesség volt, hogy a buszokon óránként más és más sztár volt az 
„idegenvezető”, akik az utazás során elmondták az Illatos útról, az örökbe fogadásról és a 
felelős állattartásról a legfontosabb tudnivalókat.  
Velünk volt Keresztes Ildikó, Verebes Linda, Janicsák Veca, Pindroch Csaba és Kárász 
Róbert is. Az örökbefogadott kutyák a védőoltást, külső élősködők elleni cseppet, 

http://www.ebovo.hu/
http://www.kutyasuli.hu/
http://www.primavetrendelo.hu/


féregtelenítő kezelést és mikrocsipet, új gazdáik pedig az állati áruházba szóló 1000 Ft-os 
vásárlási utalványt kaptak ajándékba. 

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.  

  

  

2011. május 21-én Sétáltató Nap az V. Kutyafuttán 

  

Az V. Kutyafuttán, a Városligetben alapítványunk szervezésében kedves és 
barátságos, 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 programon 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.  

  

  

2011. május 28-29-én Sétáltató Nap a Városligeti Gyermeknapon 

  

Tudnék egy kutyust igazán szeretni? Gondoskodnék is róla? Erre a kérdésre is 
választ kaphattak az érdeklődők a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Városligeti 
Gyermeknapján, a Petőfi Csarnok melletti sátrunkban. Alapítványunk szervezésében, 
örökbefogadókra váró Illatos úti keverék négylábúakat sétáltathattak az érdeklődők, és 
beléphettek a kutyás társadalomba egy rövidebb, vagy akár hosszabb időre. A programon 
tájékozódhattak az örökbefogadás feltételeiről, az Illatos út megközelíthetőségéről és a 
felelős állattartásról is. 

  

  

2011. június 25-26-án Sétáltató és Örökbefogadó Nap a 
Lágymányosi Öbölben 

  
Milyen lenne, ha igazából lenne egy kutyám? Erre a kérdésre is választ kaphattak 

az érdeklődők a Lágymányosi Öbölben. Alapítványunk szervezésében kedves, 
örökbefogadókra váró Illatos útról mentett, keverék négylábúakat sétáltathattak az 

http://www.kutyafutta.hu/
http://www.gyermekmento.hu/hirek/gyermeknap_2011.html
http://www.gyermekmento.hu/hirek/gyermeknap_2011.html


érdeklődők és megismerkedhettek az önkéntes munkával: érdeklődés esetén 
csatlakozhattak is alapítványunkhoz. 

  

Augusztus 13-án szombaton között, sikeres Örökbefogadó Napot tartottunk az 
Illatos úton. 

Most először önkéntes kutyakozmetikusaink is szépítették a gazdára váró kutyákat az 
Ebrendészet Illatos úti telepén a szombati eseményre, ahová több, mint 200 állatbarát jött el 
és 29 kutyát, valamint 29 macskát fogadtak örökbe! 

  

  

2011. július 20-án koncertet szerveztünk az Illatos úti, sérült 
kutyák gyógyíttatásáért amerikai zenészek és hazai sztárok 
összefogásával. 

  

Közel 600 állatbarát vett részt a jótékonysági koncertünkön a Városmajorban. Az 
összegyűjtött adományok értéke meghaladta a félmillió forintot. 

A TACOMA Concert Band európai turnéja utolsó állomásán, Budapesten, 
alapítványunk kérésére jótékonysági koncertet adott. A zenekar és valamennyi sztár fellépő 
(moderátor Pindroch Csaba és Verebes Linda, fellépők Király Viktor és Lola) lemondott 
honoráriumról, így a teljes bevétel a cél megvalósítását szolgálta. 

Gondoltunk azokra a családokra is, akik nehezen engedhetik meg maguknak 
mostanság a koncertre járást, ezért a jegyek árát egységesen 100Ft-ban határoztuk meg, és 
mindenki szándékára, lehetőségeire bíztuk, hogy kíván-e a helyszínen adományozni a cél 
érdekében. 

Valamennyi, a helyszínen adott adomány és a jegyek árából származó bevétel az 
Illatos úti Ebrendészeti Telepre sérülten került kutyák gyógyíttatását szolgálta. 

  

  

  

2011. szeptembertől különórákra vártuk középiskolai osztályok 

jelentkezését Budapesten.  

  

Téma: a felelős állattartás állatvédelem. 

http://www.ebtelep.hu/


Hiánypótló kezdeményezésre szánta rá magát alapítványunk, együttműködésben a 

Felelős Állatbarátok Egyesületével és a Fővárosi Közterület-felügyelet Állategészségügyi 

Szolgálatával. Szeptembertől 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 havonta két osztály számára biztosított ingyenes programot lehetővé tette, hogy az 

ügy mellé állt a Citytour Kft., biztosítva a különleges és kényelmes utazást. A buszok az 

iskolától az Illatos úti Ebrendészetre szállították a diákokat, akik már útközben tájékoztatást 

kaptak a legfontosabb tudnivalókról. A Telepen pedig 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.  

A programban az év végéig 3 iskolai osztály: közel 100 fiatal vett részt és sok 

előzetes jelentkezést vettünk fel a következő évre is. 

 

2011. november 15-én Segítség a Segítőknek címmel ingyenes konferenciát 

szerveztünk, a menhelyek munkatársainak, önkénteseinek és civil állatvédőknek. 

  

Téma: Kutya betegségek felismerése, sérülések szakszerű otthoni ápolása, ellátása. 
Örökbefogadók és örökbeadásra váró kutyák viselkedése volt. 

A Konferencia célja: A civil szervezetek önkéntes munkatársait színes, közérthető 
előadásokon keresztül megismertetni az állatok gyógyításának, utógondozásának, 
ápolásának, szocializálásának és a megfelelő örökbefogadók kiválasztásának módszereivel. 

A rendezvényre 22 civil állatvédő szervezet több, mint 90 munkatársa, önkéntese, 
vezetője regisztrált. A visszajelzések alapján, a színvonalas előadások nagy segítségére 
voltak az alapítványok felelős munkájában. Kérésünkre valamennyi előadó, térítésmentesen 
vállalta az előadásokat. 

A szakmai program részletei: 

Dr Bíró Ferenc kisállatgyógyász szak-állatorvos: Egyes belgyógyászati betegségek 
tünetei. Mire érdemes odafigyelni egy talált, ismeretlen eredetű kutya, macska vizsgálatánál. 

Dr Bánfi András kisállatgyógyász szak-állatorvos: Sebészeti elváltozások mentett 
állatoknál. Milyen tünetek utalnak az állat külső, vagy belső sérüléseire? 

Dr Volszki Mónika, a MÁOK Klinikai Dietetika Tagozatának tagja: Hátrányos helyzetű 
(mentett, sérült, elárvult, beteg és lábadozó... stb.) kutyák és macskák helyes táplálása. 



Dr Biksi Ottilia, állatorvos, állat-fiziotherapeuta, a Magyar Kisállat Fizioterápiás 
Társaság elnöke: A sántasággal, vagy bénulással járó betegségek rehabilitációja. Miben 
segít ilyenkor a fizioterápia? 

Dr Sátori Ágnes állatorvos, pszichológus: A menhelyi örökbefogadások lélektana. 
Ideiglenes befogadók és örökbefogadók, menhelyi dolgozók és a gazdára váró kutyák 
pszichés és viselkedéses megnyilvánulásai, illetve ezek hatása az örökbefogadás 
sikerességére 

A szünetben üdítővel és alapítványunk önkéntesei által készített szendvicsekkel 
vártuk a résztvevőket  

  

2011 decemberében ismét naptárat adtunk ki, melynek bevételéből alaptítványunk kimelt 
tevékenységét: az állatok gyógyíttatását 

   

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. 

 


