
Állati tanácsok

A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete már több mint öt éve küzd az 
állatokért, közvetlen és közvetett módszerek segítségével. Nagyon fontos a 
számunkra a fiatalok oktatása, az ivartalanítás, hiszen célunk a megelőzés. 
Szeretnénk, ha egyszer sokkal kevesebb állat lenne az utcán, a menhelyeken 
és állatotthonokban, és az állatkínzásos esetek megszűnnének, de legalábbis 
lecsökkennének.  

Érdekességek: 
• Tudtad, hogy a macska normál testhőmérséklete 38 °C, lázról pedig 39 °C-

tól beszélünk? Kutyáknál a normál testhőmérséklet az 37.5 °C – 39 °C, a 
lázról pedig 39.5 °C-tól beszélünk? 

• Az ókóri Egyiptomban egy macska elpusztítása főben járó bűnnek 
számított, amiért halálbüntetés járt. 

• Az elefántok akár 250 km-ről is megérzik, ha vihar közeleg. 

 
Bízom benne, hogy tetszett a kiadvány és felkeltette az érdeklődésedet, amennyiben igen és 

kérdésed van, vagy hozzá szeretnél szólni, ezt megteheted az egyesület elérhetőségein. 

Tőlünk! Neked! 

Mert szeretjük az állatokat!

Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete  
Telefon: 30/554-84-66; 20/980-20-42 
E-mail: elnok@hmvhelyiallatvedok.eu 
Honlap: www.hmvhelyiallatvedok.eu 

Bankszámlaszám: 10700158-67637539-51100005 (CIB Bank)  
Adószám: 18298091-1-06 

Szerző: Balogh Ernő 
Tördelés: Kovács Péter

mailto:elnok@hmvhelyiallatvedok.eu
http://www.hmvhelyiallatvedok.eu
mailto:elnok@hmvhelyiallatvedok.eu
http://www.hmvhelyiallatvedok.eu


Bizonyára többen találkoztatok már nem 
megfelelően tartott állattal, akár kutya esetében a 
rövid lánc, a kis házikó, az elhanyagoltság, stb. Ezt 
helytelen állattartásnak nevezzük. Fontos tudni, 
hogy a helytelen állattartás szabálysértés, amelyet a 
törvény büntet.  

Mit tehetünk mi helytelen állattartás észlelése 
esetén? Hívjuk azonnal a rendőrséget? Én azt 
tanácsolom, természetesen a saját felelősségem 
tudatában, amennyiben ismerjük az állat gazdáját, 
vagy ha nem is, győződjünk meg arról, hogy mi 
okozhatja az adott problémát. Fontos, hogy segítő 
szándékkal lépjünk fel és ne támadólag, hiszen csak 
így nyerhetünk ki együttműködést. Amennyiben mindez sikeres, az állat gazdája szóba áll velünk és 
kommunikatív, nem pedig elutasító, ajánljuk fel a segítségünket, ha úgy látjuk, hogy a közbeavatkozásunk 
segíthet az állat körülményeinek jobbá tételén. Beszéljük meg a gazdival, hogy szerintünk ez és ez nem jó, 
esetleg . . .  Nagyon sokszor csak az információ hiánya okoz gondot. Én például Mindszenten 2016-ban 
jártam olyan néninél, aki nem ismerte a különféle bolhairtó cseppeket, házi készítményekkel próbálta 
megvédeni az élősködők ellen a kutyusát, de abban oly annyira elszaporodtak a bolhák, hogy az már nem 
segített. Amikor elmondtam neki, hogy állatpatikában vagy kisállateledel üzletben lehet kapni bolhairtó 
készítményeket, nem hitt a szemének és engem bízott meg azzal, hogy vásároljam meg, mert ő nem ért 
ehhez. Mindezek után minden rendben volt, hiszen a kutyust nagyon szerette, próbálta is őt megvédeni a 
bolhák ellen, de sajnos az általa ismert módszerek elavultnak mutatkoztak ebben az esetben.  

Ha a mi közbeavatkozásunk kevésnek bizonyul, 
vagy nem merünk lépni, KIHEZ FORDULHATUNK 
helytelen állattartás észlelése esetén? 

A város, község vagy falu jegyzőjéhez kell 
bejelentést tennünk. Ezt megtehetjük személyesen, 
te lefonon, e-mai lbe vagy posta i úton is . 
Természetesen minden lehetőségnél kérhetjük azt, 
hogy kilétünk, tehát nevünk és címünk maradjon 
titkos. A jegyző munkáját megkönnyítjük, ha minden 
információt elmondunk vagy leírunk neki. Akár 
fotókat is készí thetünk és az á l l í tásunkat 
alátámaszthatjuk különféle bizonyítékokkal, 
hivatkozhatunk jogszabályokra. A jegyző hivatalból 

el fog járni és remélhetőleg mindent megtesz azért, hogy a körülményeken javíthasson. Amennyiben úgy 
érezzük, hogy mi ezt a procedúrát nem tudjuk véghezvinni, megkérhetünk egy adott civil állatvédelmi 
szervezetet is, hogy megtegye helyettünk a bejelentést, azonban ebben az esetben is minden fontos 
információt és akár fotókat adjunk át az állatvédelmi alapítványnak vagy egyesületnek. Fontos 
megemlítenem, hogy az állatvédők önkéntes alapon dolgoznak, nincs hatósági jogkörük, így ne várjuk el 
tőlük, hogy azonnal menjenek és intézkedjenek, hiszen ugyan azt a procedúrát kell végigjárniuk és ugyan 
úgy, mint a magánszemélynek. Nagyon fontos, hogy a rosszindulatot minden esetben tegyük félre és 
kizárólag a jóindulat és a segítő szándék vezéreljen bennünket.  

Örökbefogadás 
Magyarországon nagyon sok állatvédelmi szervezet és menhely, valamint állatotthon működik. Rengeteg 
kutya és cica vár szerető otthonra. Ha módunkba áll, azt javasolom, hogy ne vásároljunk állatot, hanem 
fogadjunk örökbe, hiszen ezzel két életet mentünk meg. Megmentjük az örökbefogadott állat és a 
helyére bekerülő életét is.  

Hogyan fogadjunk örökbe állatot? 
Mindenképp beszéljük meg a családtagjainkkal, hogy nem-e fog problémát okozni egy adott állat 
örökbefogadása, hiszen egy kutyust vagy cicust nem egy-két hónapra, hanem sok-sok vre, akár évtizedre 
fogadunk örökbe és felelősséggel tartozunk érte. 

Mérlegeljük és vizsgáljuk meg az anyagi helyzetünket. Képesek leszünk-e egy esetleges betegség esetén 
állatorvoshoz szállítani és a költségeket ki tudjuk-e majd fizetni? Hiszen egy nem várt betegség sajnos, mint 
nálunk, embereknél is, állatnál is bekövetkezhet. A rendszeres védőoltásokat tudjuk-e fedezni? 

Tudunk-e biztosítani az adott állatnak megfelelő körülményeket? Ez alatt azt értem, hogy megfelelő helyet 
kialakítani, kutya esetén rendszeresen étáltatni, játszani, és természetesen a táplálása, ami még nagyon 
fontos. Egy nagyobb testű állat, akár kutya, nem egy-két falat ételt eszik, az sem olcsó. Fogom tudni a 
számára biztosítani a megfelelő takarmányozást?  

Ha mindezt átgondoltuk és úgy érezzük, hogy mi egy felelősségteljes gazdivá válhatunk, nincs más 
dolgunk, mint a lakóhelyünkhöz közeli állatvédelmi szervezeteket, állatotthonokat, ebrendészeti telepeket 
felkeressük, ahol kiválaszthatjuk leendőbeli családtagunkat. Telefonon vagy e-mailbe egyeztessünk 
időpontot, nézzünk körül és, ha megvan a kiválasztott, ismerkedjünk vele, vigyük el sétálni, szeretgessük, 
játszunk vele. Javasolom, hogy ne rögtön vigyük haza, hanem pár napon keresztül látogassuk leendőbeli 
kedvencünket a menhelyen és, ha minden stimmel és a menhelyvezető is úgy látja, hogy alkalmasak 
leszünk az örökbefogadásra, kérjük meg őt, hogy kezdje meg az állat örökbefogadási szerződés 
előkészítését. Az állatvédelmi szervezetek minden esetben örökbefogadási szerződést írnak velünk, hiszen 
céljuk az, hogy nyomon követhessék az állat sorsát és kapcsolatban maradjanak az örökbefogadóval. Egy 
állatvédő számára a legnagyobb ajándék örökbe adni egy állatot és szeretetben, megbecsülésben látni őt. 
Az örökbeadási szerződés aláírását követően vigyük haza, folytassuk vele az ismerkedést, szoktassuk az új 
környezetéhez, nyújtsunk a számára biztonságot és szeressük, vigyázzunk rá élete végéig, hiszen ő is így 
fog tenni, hálás lesz nekünk nagyon-nagyon. 

Fölös szaporulat. Mit tegyek? 
Fölös szaporulat esetén mindenképp vállaljuk a felelősséget. Első sorban leválasztást követően 
ivartalaníttassuk az anyaállatot, és ezt követően, illetve már a közbeeső időszakba is, próbáljunk a kicsiknek 
gazdit keresni. Posztoljuk ki a közösségi oldalakra, valamint kérjük állatvédő szervezet segítségét a gazdi 
keresésben. Nagyon sokan úgy hívják fel az állatvédőket, hogy fogadják be a lefialt, mondok egy példát, öt 
kiscicát. Nagyon kevés olyan szerencsés pillanat van, amikor ezt bármelyik szervezet meg tudja tenni, 
hiszen túlzsúfoltak, de azt hiszem, új családtag keresésében segíteni fognak. Felelősséggel tartozunk az 
állatokért és egymásért, így mindenképp válasszuk az ivartalanítást, hiszen ezzel tudjuk csökkenteni az 
állatkínzásos esetek számát is és természetesen a kóborállományt is.  


