Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány
H-7100 Szekszárd, Kilátó u. 31. Tel.: 36-20/9810-558
OTP Bank: 11746005-20009812
Adószám: 18857632-1-17
Telephely: Szekszárd, Bogyiszlói út 8.
E-mail: kutyamenhely.info@gmail.com - www.kutyamenhely.info

„Az életünk aznap kezd el véget érni, mikor már nem
emelünk többé szót azért, ami számít.”
(Martin Luther King, jr. polgárjogi vezető)

Az alapítvány munkája
Célunk a Szekszárdi Kutyamenhely fenntartása és üzemeltetése, a városban talált gazdátlan
kutyák mentése, gondozása és új gazdáknál való elhelyezése. Büszkék vagyunk rá, hogy
tevékenységünk eredményeként a Szekszárdon befogott kutyák nem kerülnek gyepmesteri
telepre. Feladatunknak tekintjük közreműködni az állatvédelemmel kapcsolatos tennivalók
végrehajtásában, segédkezni az állatvédelmi törvény rendeleteinek betartatásában.
Közreműködünk az országos környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában
is. Az állattartási kultúra fejlesztése; az állattartóknak az előírások betartására és a szakmai
ismeretek bővítésére való nevelése ugyancsak fontos célunk. Elköteleztük magunkat a
társadalomnak – elsősorban az ifjúságnak – a természet, különösen az élővilág szeretetére
való nevelésére. Az állatkínzással szemben minden törvényes eszközzel fellépünk, a lakossági
bejelentéseket kivizsgáljuk, és szükség esetén kérjük és kezdeményezzük az illetékes
hatóságok intézkedését.
Az alapítványunk tevékenységét egy öttagú kuratórium irányítja, napi szinten pedig a
kuratórium elnöke és alelnöke felügyeli a munkát. A kuratórium tagjai anyagi támogatásban nem
részesülnek. Bevételünket teljes mértékben az állatok gondozására, állatorvosi kezelésére,
ivartalanítására és kennelek, boxok építésére használjuk fel. A kutyamenhely működtetésén
túl kampányokat szervezünk, tájékoztató és ismeretterjesztő munkát végzünk, állatvédelmi
programokat szervezünk: kutyaiskolát, napközis tábort, családi-és gyermekprogramokat.
A munkák elvégzésében napi szinten öt, heti szinten 13 ember segédkezik. A pártoló tagok
száma meghaladja az 500 főt.

Folyamatosan 140-200 kutyáról gondoskodunk. Minden szombaton nyílt napot tartunk, amikor
családok és gyerekek látogatnak el az állatotthonunkba. Ilyenkor a gyerekek megtanulják a
kutyákkal való helyes bánásmódot. Megismerik a kutyák szokásait és viselkedését, megtanulják,
hogy a kutyatartás felelősséggel jár. A nyílt napokon évente átlagosan 1600 személy keresi fel
az állatotthonunkat.
2001-ben a MÚOSZ Állatvédő Szakosztálya „Az év állatotthona” címet adományozta a
szervezetünknek. Az alapítványunk 2002 óta tagja az RSPCA-nak (Angol Királyi Állatvédő
Liga). 2003 nyarán országos népi kezdeményezésen alapuló aláírásgyűjtést indítottunk
annak érdekében, hogy az országgyűlés bűncselekménynek minősítse az állatkínzást.
A kezdeményezést mintegy 400 ezer felnőtt magyar ember támogatta aláírásával. 2004.
március 8-án az Országgyűlés elfogadta a Büntető Törvénykönyv azon módosítását, amely
bűncselekménynek minősítette az állatkínzást. A törvénymódosítás jelentős részben annak az
aláírásgyűjtő kampánynak az eredményeként valósult meg, melyet az alapítványunk indított a
2003 év nyarán. 2004 októberében a Magyar Állatorvosi Kamara “Az Év Állatvédelmi Díja 2004.”
elismerést adományozta az alapítványunknak a rendkívül eredményes népi kezdeményezésért.
2005 januárjában alapítványunk kezdeményezésére megalakult a PetárdaSTOP Munkacsoport,
melyhez néhány hét alatt 121 civil szervezet csatlakozott. Részben a törekvéseinknek
köszönhetően a kormány a szilveszteri időszakra is betiltotta a petárdák használatát, és
javaslatot tett a parlamentnek a maximálisan kiszabható szabálysértési bírság összegének
50-ről 100 ezer forintra emelésére. 2007-ben a Tolna Megyei Közgyűlés Elnöke „Az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete 2006” különdíjat adományozta az alapítványunknak megköszönve
ezzel a gesztussal a szervezetünk tízévnyi eredményes munkáját. 2008 augusztusában a Tolna
Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány három éves szélmalomharcának köszönhetően
Dombóváron megszüntették az kutya-róka viadalra szánt rókák tartását, és az állatviadalnak
számító kotorékversenyek szervezését.

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért,
amit megszelídítettél.”
(Antoine de Saint Exupery)

Örökbe fogadás
A kutyák örökbe adása mindig szombatonként 10.00 és 16.00 óra között lehetséges. Azért
ekkor, mert szombatonként tartunk nyílt napokat, ekkor dolgoznak az önkéntesek és vezetők a
menhelyen, akik az örökbe adással járó információszerzést és adminisztrációt végzik. A kutyák
kiválasztása az alapítvány vezetőivel való egyeztetés alapján történhet.
A kiválasztás és a körülmények megbeszélése után egy örökbeadási szerződés kerül kiállításra,
mely tartalmazza, hogy az örökbefogadó a kutya igényeinek megfelelően gondoskodik
annak táplálásáról, pihenőhelyéről, a szükséges oltásokat beadatja az állatnak, semmilyen
esetben nem adja tovább, a kutya elveszése esetén értesíti az állatotthont, hozzájárul ahhoz,
hogy az alapítvány munkatársai ellenőrizzék a kutya tartási feltételeit, amennyiben azokat
elfogadhatatlannak tartják, visszaszállítják a kutyát az állatotthonba. Családi háznál feltétel,
hogy legyen ép, biztonságos kerítés körben, hogy a kutya ne tudjon megszökni.
Örökbe fogadáskor a kutya veszettség elleni oltásának díját kérjük kiﬁzetni.
A kutyákat oltva és ivartalanítva adjuk örökbe. Nem adunk kutyát tanyára, albérletbe, megkötésre,
vadászoknak, szaporítóknak, kereskedőknek és kiskorú személyeknek. A menhelyünkről
elvitt kutyákat probléma esetén mindig visszafogadjuk (haláleset, költözés, a kutya szökése).
Évente 300-350 kutyát adunk örökbe. A befogadott kutyák sorsát igyekszünk nyomon követni,
érdeklődéssel, látogatással. A befogadott kutyusokról mindig szívesen fogadunk fotókat,
melyeket feltesszük a honlapunkra a Sikertörténetek közé.
A menhely címe: Szekszárd, Bogyiszlói út 8.
A befogadható kutyák egy része megtekinthető a honlapunkon vagy itt:
www.allatok.info/szekszard

Nyílt napok
A nyílt napokat szintén szombatonként tartjuk, ilyenkor szívesen látunk minden érdeklődőt:
családokat, ﬁatalokat, felnőtteket, akik sétálhatnak a kutyákkal és igényeik szerint segíthetnek a
menhelyi munkában. A menhelyünket előre egyeztetett időpontban gyakran keresik fel óvodák,
iskolák és középiskolák csoportjai. A gyerekek és ﬁatalok ilyenkor a kutyák kényeztetése mellett
megismerik a felelős állattartás és az állatokkal való viselkedés szabályait.
Az állatmentő munkában különösen a ﬁatalok nagyon aktívak. Az állandó önkéntesek nagy
része középiskolás vagy egyetemista ﬁatal. Fantasztikus elszántsággal tudnak harcolni egyegy sérült, vagy beteg állatért. Az ő hitük, elszántságuk és határozottságuk ad erőt nekünk,
felnőtteknek a munkánkhoz.
Folyamatosan várjuk újabb önkéntesek jelentkezését személyesen, telefonon vagy e-mailben.

„Az állatnak érző szíve van, mint neked.
Az állat érez örömet és fájdalmat, mint te.
Az állat ragaszkodik az életéhez, mint te.
Az állatnak joga van élni, mint neked.”
(Peter Rosegger)

A vonatkozó jogszabályok elérhetősége
Fontos, hogy a felelős állattartók, állatbarátok és állatvédők ismerjék az állattartásra vonatkozó
jogszabályokat és rendeleteket. Csak úgy lehet hatékonyan fellépni az állatkínzás minden
formájával szemben, ha tudjuk, mihez van jogunk és melyik hatósághoz fordulhatunk.
„Az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt az állatvédelmi célú társadalmi szervezetek
jogosultak fellépni, és az állami szervektől, önkormányzatoktól a megfelelő és hatáskörükbe
tartozó intézkedés megtételét kérni.”
Az állattartásra vonatkozó jogszabályok és a nagyobb Tolna megyei települések állattartási
rendeletei megtalálhatók a honlapunkon a Jogszabályok címszó alatt.

A legfontosabb jogszabályok cím szerint:
2004. évi X. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá
kapcsolódó jogszabályok módosításáról (az állatviadal és állatkínzás bűncselekmény)
41/2010. (II. 26.) kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
2009. évi CXLV. törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
módosításáról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
244/1998. és 244/1998. (XII. 31.) Korm. Rendeletek állatvédelmi bírságról és az önkormányzatok
kötelezettségéről

„Azok az emberek, akik segítenek az elhagyott állatokon, nem ismerik a
boldogtalanságot, hisz minden kis állat megmentése
boldogsággal tölti el a szívüket.”
(Carol Bigley)

Miben tudunk segíteni?

A menhelyünkre Szekszárd város területéről tudunk befogadni gazdátlanná vált kutyákat.
Szekszárdon minden talált kutya hozzánk kerül, nem sintértelepre. A menhelyünk kapacitása és
anyagi lehetőségei miatt nem áll módunkban más településekről is befogadni kutyákat. A talált
és gazdát kereső kutyák közvetítését és hirdetését vállaljuk. A kutyamenhelyen macskákról
gondoskodni nem tudunk, így a talált cicáknak is próbálunk gazdát keresni. Telefonon és írásban
(e-mailben, levélben) fogadjuk a lakosság állatkínzással kapcsolatos bejelentéseit, az esetek
vizsgálata után megkeressük az ügyben illetékes hatóságokat, és kérjük az intézkedésüket.
Vállaljuk a megkínzott állatok és gazdáik érdekképviseletét. Bejelentkezés alapján gyermek és
felnőtt csoportok részére ismeretterjesztéssel egybekötött menhelylátogatást szervezünk.

Miben tud Ön segíteni?

Mindig szívesen fogadjuk az alábbi segítséget:
• pénzadományok a bankszámlánkra: OTP Bank Nyrt. 11746005-20009812;
• tárgyi adományokat: kutyaeledelt (száraz táp, konzerv, tészta, kenyér, péksütemény, hús); fém
lábasokat és fazekakat, műanyag vödröket, ládákat és tárolóedényeket, plédeket, takarókat,
paplanokat, ágyneműt, törölközőket, szőnyeget és szőnyegpadlót.
• önkéntes munkát: a menhelyen: szombatonként kutyák gondozása; a menhelyen kívül:
bármikor lehet adományokat és SZJA 1%-ot gyűjteni, szponzorokat szerezni, bejelentéseket
ellenőrizni.

“Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak,
s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gyerekek,ezt a gyámságot ránk ruházták.”
(James Herriot)

Állatvédő szervezetek a térségünkben
Bonyhád

Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület, 7150 Bonyhád, Mikes u.3.
Tel: 06-30-6098-719
E-mail: kismeli6775@gmail.com
Web: www.bonyhadikutyusok.blogspot.com

Paks

Váczikai Cerberus Alapítvány, Paks
Tel: 06-20-248-9282
E-mail: paksimenhely@gmail.com
Web: www.paksiallatmenhely.zug.hu

Pécs

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület, 7691 Pécs-Somogy, Pajtás u. 17.
Tel: 06-72-337-035
E-mail: misina@t-online.hu
Web: www.misina.hu

Mohács

Kutyatááár Mohácsi Kutyamenhely, Mohács, Névtelen utca(a református temető mellett)
Tel: 06-20/245-2220
E-mail: kutyataaar@gmail.com
Web: www.kutyamenhely.hu

ÖNNEK CSAK 1%

AZ ELHAGYOTT ÁLLATOKNAK
AZ ÉLETET JELENTHETI
Kedves Barátaink, Ismerőseink, Támogatóink!

A menhelyünkön folyamatosan 160-200 kidobott kutyáról gondoskodunk. Évente 300-350
kutyának tudunk új életet biztosítani az örökbe adással. Az elmúlt évben több mint 100 három
és tizenkettő hetes apró kölyökkutya került be hozzánk. A ﬁatal, kedves és fajtatiszta kutyusok
viszonylag hamar gazdára találnak. Az idős, barátságtalan kutyák nálunk maradnak, róluk
életük végéig gondoskodunk. Ha a menhelyünk nem működne, a befogott kutyákat elaltatnák.
A védenceinket gondozzuk, oltatjuk, gyógyíttatjuk, ivartalaníttatjuk, mely sokba kerül.
A bevételünk elsősorban a felajánlott személyi jövedelemadó 1 százalékából származik,
melyet teljes mértékben a menhelyen gondozott kutyák ellátására fordítunk.
Az adóbevallás leadásakor gondoljanak arra, hogy egy röpke nyilatkozattal sokat segíthetnek
a gazdátlanná vált kutyákon.
Az SZJA 1 százalékának felajánlása nem jár anyagi áldozattal,
ezért kérjük, ajánlják fel nekünk személyi jövedelemadójuk 1 %-át,
és lehetőségük szerint biztassák erre ismerőseiket is!
Nevünk: Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány
Székhely: Szekszárd

ADÓSZÁM: 18857632-1-17
Minden támogatónk segítségét köszönjük!
Kutyamenhely Szekszárd

www.kutyamenhely.info

„Az elveszett kutya szívszaggató látvány. Egész testtartása mély kétségbeesést,
nyomorúságot tükröz, miközben azok a mélabús szemek szorongással lesik, miféle reakciót
csalnak ki az arra járókból. A gazdátlan kutyák gyorsan vágnak keresztül az ismeretlen
területeken, vadul reménykedve abban, hogy végül ismerős hang üti meg a fülüket, ismerős
szagok csapják meg orrukat - és mindeközben egyre mélyebben és mélyebben ássák be
magukat a vigasztalanságba.”
(Pam Brown)
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