


Alapítványunk 1994-ben néhány Siófokon és környékén élő állatszerető 
ember kezdeményezésével alakult, hogy segítsen az elkóborolt, elhagyott 
állatokon, biztosítsa élelmezésüket, egészségügyi ellátásukat, megfelelő 
elhelyezésüket egy új családban.

Nemcsak a Siófok és környéki állatokat mentjük, de 2013. október 8-tól 
az enyingi gyepmesteri telepre bekerülő kutyákat is bekerülés után 3 napon  
belül a siófoki menhelyre szállítjuk. A menhelyen ellátásukról, gyógy-
kezelésükről, élősködök elleni védelmükről gondoskodunk. Az állatok  
bekerülés után 14 napig eredeti gazdájukat keresik. 

Az utóbbi időszakban évente 450-500 kutyát, és legalább 30-40 macs-
kát fogadunk be, illetve adunk örökbe. A menhely létszáma átlagosan  
170-180 kutya, és 50-60 macska. Szinte folyamatosan 30-40 kölyökkutya 
és kismacska kerül gondozásunkba a különböző korú, nagyságú és termé-
szetű felnőtt állatok mellett. Minden állatot oltásokkal, mikrochippel és ivar-
talanítva adunk örökbe, egy részük Siófok 50 km-es környezetében, másik 
részük partnerszervezetek segítségével külföldön kerül gazdához. Minden 
gazdához került kutyánkat utólag is ellenőrzünk, a külföldi állatvédőktől  
pedig rendszeresen visszajelzéseket kapunk kis védenceink új életéről.

Rendszeresen részt veszünk városi rendezvényeken, iskolákban, könyv-
tárban, idősek otthonában tartunk előadásokat, vagy egyszerű, kutya- 
simogatós látogatásokat, mert az állatvédelem, a felelős állattartásra  
nevelés iránt elkötelezettséget érzünk. A menhely minden délután nyitva 
áll a látogatók előtt, rendszeresen rendezünk sétáltatós és örökbefoga-
dó napokat, amelyek az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek  
örvendenek, rengeteg a látogatónk, nagyon sok gyermekes családnak, idő-
seknek és fiataloknak nyújtunk hasznos, és nem utolsó sorban élmények-
kel teli, szívet melengető időtöltést.

Folyamatosan szervezünk menhelyi programokat és évente egy  
találkozót az örökbe fogadott kutyusaink és gazdáik számára, ahol újra  
viszontláthatjuk régi kedvenceinket és osztozunk a gazdik örömében.

A menhelyen élő állatok takarítását, etetését, egészségügyi kezelését, 
szocializálását, fizikai és lelki rehabilitációját naponta 5 fő gondozó sze-
mélyzet és 1 fő szállítással, élelem beszerzéssel, állatbefogással foglal-
kozó munkatársunk látja el, az adminisztratív munkákat, örökbeadások, 
egészségügyi ellátás koordinálását a felelős vezető végzi. Örökbe fogad-
ható kutyusainkról egy részletes leírásokat, fotókat tartalmazó adatbázist 
vezetünk, amelyet önkénteseink segítségével folyamatosan frissítünk.  
A fotózást, videók készítését, rendezvényeink szervezését, lebonyolí-
tását is önkénteseink végzik, emellett segítenek a menhelyen élő állatok  
szocializációjában is.

RÓLUNK
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ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:

Látogatás – sétáltatás: mindennap 14:00 – 15:30 közt
Tavaszi Kutyagolás: sétáltató nap, kora tavasszal
Menhelyi Majális: sétáltatás, gyerekprogramok
Örökbefogadott Találkozó: szeptember
Állatok Világnapja: sétáltató nap, október
(A pontos dátumokról weboldalunk és facebook oldalunkon is tájékoztatást 
nyújtunk!)

Hazánkban a becslések szerint jelent pillanatban 1,5-2 millió gazdátlan 
kutya él, a gazdátlan macskák számának megsaccolására pedig már senki 
sem vállalkozott. Ezen állatok nagy része az utcán próbál meg életben ma-
radni, a szerencsésebbek menhelyen, a szerencsétlenebbek pedig gyep-
mesteri telepeken, autók kereke alatt vagy kihűlve - éhen halva végzik.

Ha menhelyről fogadsz be kutyát-macskát, nem csak rajta segítesz,  
hanem azon a másik állaton is, akit a helyére be tudunk fogadni az utcáról 
vagy a gyepmesteri telepről. Egy menhelyen ezen kívül ugyanúgy választ-
hatsz, hogy kölyökkutyát-cicát szeretnél-e, vagy már idősebbet, illetve  
fajtatiszta kutyákat ugyanúgy lehet találni!

Nem utolsó szempont, hogy a menhelyi kutyák a lehetőségekhez ké-
pest a legjobb egészségi állapotban vannak, élősködök nélkül, a koruknak 
megfelelő oltásokkal és oltási könyvvel, azonosító chippel, ivartalanítva 
kerülnek gazdáikhoz. „Az örökbefogadott, chipezett, ivartalanított kutyák 
után nem kell ebrendészeti hozzájárulás, ‘ebadót’ fizetni!” 

Persze egy befogadott kutya lehet, hogy nem mindig egyből olyan, 
mintha a szekrényből húzták volna elő: néha sok munkát, időt és energiát 
igényel, mire megérti, hogy új családjánál mik a szabályok. Ám számtalan 
történet támasztja alá, hogy a megmentett kutyánál hálásabb, szeretni 
valóbb kutya nincs.

Nem utolsó sorban olyan kutyusod lehet, ami tökéletesen megfelel az 
életviteleteknek, habitusodnak. A gondozók, önkéntesek segítenek kivá-
lasztani a családnak legmegfelelőbb állatot.

Bármilyen kérdésed van, a menhelyen nagyon szívesen segítünk neked 
bármiben, nyugodtan írhatsz nekünk, vagy fel is hívhatsz minket. Nekünk 
csak az számít, hogy minden állat a neki megfelelő helyre kerüljön!

MILYEN KÖLTSÉGEKKEL JÁR AZ ÖRÖKBEFOGADÁS? 

Az örökbefogadás díja hozzájárulás a következő költségeinkhez:
• Oltások (Parvo oltás, kombinált oltás, kennelköhögés elleni oltás,  

veszettség elleni oltás – koruknak megfelelő mennyiségben)
• Ivartalanítás (Felnőtt kutyák esetében már ivartalanítva kerül a kutya 

gazdához, kölyökkutya esetében 8 hónapos korában vissza kell hozni 

az állatorvosunkhoz – velünk egyeztetett időpontban (ennek már nincs 
plusz költsége). Ha ez nem történik meg akkor az örökbefogadási szer-
ződés alapján visszahozzuk a kutyát a befogadótól!

• Chipezés.

Ezek a tételek nagyjából 30 000–50 000 Ft-nyi összeget tesznek ki, 
amibe nincs beleszámolva a kutya tartási költségei. Mi ennek a töredékét 
kérjük támogatásként örökbefogadáskor.

AZ ÖRÖKBEFOGADÁS FELTÉTELEI:

Kizárólag olyan gazdának adunk örökbe kutyát, aki képes a mai kor állat-
tartási normáinak megfelelően gondoskodni és ellátni egy állatot. 
• Kölyköt, kistestű vagy rövidszőrű kutyát nem adunk folyamatos udva-

ron tartásra!
• Az állatot megkötni, folyamatosan kennelben tartani nem engedjük!
• Az örökbefogadó köteles biztosítani az állat lakhelyét bekerített terüle-

ten, kutyaól vagy ennek megfelelő épület vagy épületrész formájában. 
Hibás, hiányos kerítés nem felel meg a feltételeknek.

• Az örökbefogadó köteles az állatot megfelelően táplálni és gondozni 
(féreghajtás, kullancs- és bolhairtás), gondoskodni kell a kötelező védő-
oltások beadásáról és szükség esetén orvosi ellátásról.

• Az Alapítvány képviselőinek joguk van az állatot meglátogatni, az állat-
tartási körülményeit ellenőrizni.

• Kölykök örökbefogadása esetén a 8 hónapos kort betöltött kutyákat 
előzetes időpont egyeztetés után ivartalanításra vissza kell hozni.

MIÉRT VÁLASSZ MENHELYI ÁLLATOT?
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Ha az örökbefogadó nem megfelelően tartja az állatot az Alapítvá-
nyunknak joga van azt a visszavenni, a feltételeket súlyosan megszegők 
ellen feljelentéssel élünk.

Siófokra és 50 km-es körzetébe adunk örökbe kutyusokat. Távolabbra 
helyi állatvédő szervezettel egyeztetve tudunk kutyát adni, amennyiben 
Ők vállalják az elő és az alkalmankénti továbbellenőrzést. Az örökbefoga-
dási procedúra a kutya általunk történő házhozszállításával és az örök-
befogadási szerződés kitöltésével fejeződik be. A tőlünk örökbefogadott  
kutya nem egy tárgy, továbbajándékozni nem lehet. Probléma esetén min-
ket kell értesíteni, és ha nem maradhat tovább, akkor hozzánk visszahozni.

Szeretnénk minden gazdit kérni, hogy folyamatos visszajelzést küldjön 
a közös élet alakulásról és ne vegye zaklatásnak az utóellenőrzéseket.

Kérünk minden befogadót, hogy a kutya chipjének regisztrációs adatait  
az állatorvosnál MINDIG, minden változás esetén (cím, telefonszám)  
aktualizálják!

JAVASOLJUK MÉG A GAZDIKNAK
Negyedévenkénti féreghajtás (évente kötelező)
Kombi oltás (évente)
Szívférgesség teszt
Lyme-kór elleni oltás
Kennelköhögés elleni oltás
Kutyaiskola

HA ELVESZETT A KUTYÁD

Ha chippel van ellátva a kutya, akkor célszerű először is az állatorvost ér-
tesíteni, aki a chip regisztrációs adataihoz felrögzíti, hogy a kutya elveszett 
és kérésre leellenőrzi, hogy a telefonszám és a cím helyes-e a regisztráció-
ban. Második lépésként értesítsd a menhelyet, főleg akkor, ha nincs chip a 
kutyában (azt akár e-mailben, akár telefonon megteheted). A plakátolás és 
egy facebook poszt nagyon eredményes tud lenni. És ami a legfontosabb: 
minél gyorsabban és minél többen álljatok neki keresni! Ilyenkor minden 
perc számit. 

Állatkínzás vagy gondatlan állattartás

„Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tar-
tásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége”

A JÓ GAZDA GONDOSSÁGA

„Az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan 
életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, 
korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, 
egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti 
(elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, 
kiképzés, nevelés, felügyelet)”

 

HA ELVESZETT A KUTYÁD

ÁLLATKÍNZÁS VAGY GONDATLAN ÁLLATTARTÁS
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AZ ÁLLATKÍNZÁS

Állatkínzást követ el aki
• gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces  

állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely  
alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy 
pusztulását okozhatja,

• gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vét-
ség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A FELELŐS ÁLLATTARTÓI MAGATARTÁS MEGSZEGÉSE 
(GONDATLAN ÁLLATTARTÁS)

• Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, 
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gon-
doskodni.

• Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára,  
nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt  
jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.              

• Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rend-
szeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.

• Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos  
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozá-
sáról.

A JOGSZABÁLY BEVEZETTE A KUTYÁK SÚLYÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS  
FÉRŐHELYET, ILLETVE LÁNCHOSSZÚSÁGOT.

PATÁS ÁLLATOT ÉS EBET ÁLLANDÓ JELLEGGEL KIKÖTVE TARTANI TILOS  
AZONBAN A TARTÓS KIKÖTÉS TILALMA, NEM EGYENLŐ A LÁNCON  
TARTÁS ABSZOLÚT TILALMÁVAL.

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A legfontosabb, 
hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyál-
talán nem lehet láncon tartani. 

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való évezredes 
együttélés eredményeként – fajtársaival szemben is inkább az ember 
társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma is egyszerű „jelzőrendszer-
ként” folyamatosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon kö-
rülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek, 
hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen, 
lehetetlen, hisz az igények egyedenként, fajtánként eltérőek. Éppen ezért 
a rendelet előírásai egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a 
felelős állattartási szokások kialakulását. 

A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen 
állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön 
a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra!
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Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biz-
tosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, bele-
értve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét 
is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakó- 
közösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és 
testi épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát szó, melyben 
az állat és az emberi környezet jogos igényeit is kielégítő feltételeket kell 
megteremteni. 

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet előírásai ellen, nem 
követ el bűncselekményt, hiszen ezek alapvetően nem a Btk.-ba ütköző 
cselekedetek. Ha valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, tar-
tósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, 
hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell érte-
sítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok javításá-
ra kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor 
állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá. Ez a bírság minősített esetekben 
– jogszabályban meghatározott mértékben – szorzókkal növelhető.

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha valaki  
kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős állattartás szabá-
lyait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni mind a háziállata szemé-
lyes szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait kielégítő 
körülményeket.

KÖLYÖK ÁLLATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK

Az eb-, macska- és görénykölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.
Az eb küllemének megváltoztatása érdekében kizárólag farokkurtítás  
végezhető, az eb hét napos koráig.

EBEK EGYEDI MEGJELÖLÉSE (TRANSZPONDER-CHIP)

Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősü-
lő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus 
transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után  
lehet. 4 hónapnál idősebb kutya csak transzponderrel tarható. 

AZ ÁLLATKÍNZÁS BÜNCSELEKMÉNY! 
Amennyiben állatkínzást tapasztalsz, értesítsd a RENDŐRSÉGET és/vagy 
a legközelebbi állatvédő szervezetet!

A felelős állattartói magatartás megszegése szabálysértés. Az állattartás 
szabályainak megszegésekor jegyzőhöz illetve a helyileg illetékes Járási 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztá-
lyához, azaz köznyelven a hatósági állatorvoshoz lehet fordulni.
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Magyarországon az állatvédelmi egyesületek civil szervezetek, tehát 
nem hatóságként működnek. Legfőbb feladataik közé tartozik azon-
ban, hogy minden – hozzájuk érkező - valós bejelentést megvizsgál-
janak, és eljárás kezdeményezését kérjék az illetékes hatóságoknál. 
Segítsd munkánkat azzal, hogy bizalommal fordulsz hozzánk, és 
szükség esetén bejelentést teszel a megfelelő szervekhez, hisz ez 
mindenkinek állampolgári joga és kötelessége! Fontos tudni, hogy 
a bejelentő akárhova fordul, minden esetben kérheti névtelensége 
megőrzését!
JAVÍTSUNK EGYÜTT A MAGYAR ÁLLATTARTÁSI KULTÚRÁN!

Legyél Te is önkéntes!

Az önkéntesség egy feladat, egy kihívás, egy érzés, egy szó és rengeteg 
segítség. A támogatásod semmibe nem kerül, mégis sokat ad. Azt kérded 
mit? Mosolyt, kutyapuszit, hálát. Kezdetnek. 

A menhely kapujában megtorpansz és hallgatod a kutyák zűrzavaros 
énekét. Figyelsz, próbálod érteni. A harmadik alkalom után, már megisme-
red a Neked kedves eb dallamát és örömittasan a Te szíved is belekiabál a 
végetlen csaholásba, „itt vagyok”! A kennel sorokon tett első séta alkal-
mával az ember szíve vérzik, ahogy a csillogó szemek rejtekét kutatja, de 
egy-egy kutya történetét hallva hálát ad a Jóistennek, hogy hozzánk került, 
ahol van étel, víz, szeretet. Lánc nincs, csak a kerítés mögé bújt szabad-
ság, mely mindegyik árva számára a világot jelenti. Rengeteg kutya vált  

jegyet az ember szívébe, s könyörög, engedj be. Az összeset ugye nem lehet  
hazavinni, így minden dolgos kéz és felelősségteljes szív jól jön a háznál. 
Ezért kérünk Téged, látogass ki hozzánk, légy varázsló, szeress boldogsá-
got kutyáink szívébe!

HOGY SEGÍTHETSZ?

• Gyűjthetsz számunkra használati eszközöket, állateledelt, használt  
ruhát az állatok alá, építési anyagokat vagy más önkéntes segítőket.

• Segíthetsz a különböző rendezvényeken való részvételünk megszerve-
zésében.

• Kampányolhatsz az SZJA 1%-os felajánlásokra és a pénzadomány-
gyűjtésben.

• Segíthetsz a különböző internetes oldalakon történő adatbázis frissíté-
sekben, fórumokon hirdetésekkel.

• Sétáltatásban, félénk állatok szocializációjában és kutyaápolásban,  
a menhely állagának javításában, tisztán tartásában vagy egyszerűen 
csak a kutyusok/cicusok szeretgetés-gyömöszölésében.

Nagyon fontos a nálunk élő állatok számára az emberek társasága, 
sokan eddigi életükben nélkülözték ezt, a jó szóval és a simogató kézzel 
együtt.

Menhelyünkön lehetőség van az iskolásoknak, az érettségihez szüksé-
ges 50 óra közszolgálati munka elvégzésére!

Jössz? Várunk!
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LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES!



Nekem 
senkim, 
de 
senkim 
sincsen.

 neked semmi,
 nekik minden.

siófoki  
állatvédő  
alapítvány
 adószámunk:
 19201649-2-14 

Az alapítvány gondozásában élő cicák egyenlőre egyik kollégánk otthoná-
ban vannak elszállásolva, zárt macskaházakban. Folyamatosan keressük  
a lehetőséget, hogy a menhely területén belül tudjuk megoldani a gon-
dozásukat. Ehhez a kutyáktól biztonságosan elzárt terület kijelölésére 
- egyenlőre ez a könnyebbik feltétel -, illetve a beruházáshoz szükséges 
anyagi forrásokra van szükségünk. Nehezíti a problémát, hogy építkezésre 
nincs lehetőség a telep telekkönyvi besorolása miatt. Mobil konténerek, fix 
kifutók telepítését tervezzük, és keressük a forrásokat a megvalósításhoz.  
Addig a cicák kollégánknál tekinthetőek meg, illetve tőle lehet folyamato-
san informálódni:

Gőgös János telefon: +3620 4746 848
Sajnos, a macskapopuláció zsúfoltan él, rengeteg kölyökcica kerül be 

tavasztól őszig, gyakran betegen, vagy kifejezetten rossz állapotban,  
elkülönítésük komoly gondot jelent. 

Ezért is keresünk folyamatosan ideiglenes befogadókat a kicsinyek 
számára, ahol az oltási programot az örökbe adásig gondos körülmények 
közt tölthetik. A jelentkezéseket bármelyik internetes elérhetőségünkön 
(e-mail, facebook) örömmel várjuk, elsősorban az alapítvány működési  
területének környezetében. Az ideiglenesen elhelyezett cicák tartási és  
kezelési költségeit természetesen mi vállaljuk.

A kölyök cicákat kombinált védőoltással és ivartalanítási kötelezett-
séggel, a felnőtteket kombinált oltással és ivartalanítva adjuk gazdihoz,  
természetesen elvárt, hogy a téli időszakban melegben búvóhelyet bizto-
sítsanak számukra új otthonukban, illetve az első héten az új cicát lehes-
sen biztonságos helyre bezárni, amíg megszokja új otthonát.

A cicák örökbe fogadásához szintén kérjük az új gazdi támogatását,  
hiszen az örökbe adásra való felkészítésük komoly költséget jelent alapít-
ványunk működésében. 
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KAPCSOLAT

Weboldal: www.siofokiallatvedo.hu
Örökbefogadható kutyák adatbázisa: 
http://pethodat.siofokiallatvedo.hu/viewer/
E-mail: info@siofokiallatvedo.hu

Telefonszámok: 
Vörös Zsuzsa +36 20 9223 562
Gőgös János +36 20 4746 848

Bankszámlaszám: Erste Bank 11992505-05500598-00000000
Külföldi utaláshoz: IBAN: HU31 1199 2505 0550 0598 0000 0000
SWIFT/BIC : GIBAHUHB
PayPal: siofokiallatvedo@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/siofokiallatvedo

Adószám: 19201649-2-14

Telephelyünk Balatonszabadinál, a 7-es út 105-ös kilométerénél 
a Négy évszak faiskola felé lekanyarodva, szőlőskertek szomszédságában 
helyezkedik el (a volt szemétlerakó mellett).
GPS koordináták: 46.920699,18.135198

Nyitva tartás: 
Mindennap 14:00 és 15:30 között. 
Ünnepnapokon és hétvégén is.


