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AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI NEMZETKÖZI 

SZERVEZETEK 

Állatvédelmi Világszövetség  

 

World Society for the Prevention of 

animals  

WSPA  

www.wspa.org.uk 

Video 

http://www.wspa.org.uk/
Nov_2010_Bethlehem_donkeys_appeal_Web_banner_CC_LITTLE_DONKEY_HIGHER_RATE.flv
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World Animal Net Directory WAN 

• www.worldanimal.net 
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

International Society for the Protection of 

Animals [Later, WSPA] [British] (EA) 
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 GREENPEACE 

 

A világ legnagyobb független természetvédelmi és környezetvédelmi 
szervezete.  

1971-ben alapították a kanadai Vancouverben, a központja ma 
Amsterdamban található.  

Jelenleg 41 országban rendelkezik irodával.  

A szervezet célja, hogy kampányaival minél szélesebb körben terjessze a 
környezettudatos szemléletet és életmódot, valamint hogy felderítse a 
természetet és az emberi környezetet pusztító tevékenységeket, és 
ezek felelőseit változtatásra bírja.  

A szervezet a nemzetközi környezetvédő mozgalom radikális irányzatát 
képviseli, és elsősorban látványos és bátor akcióiról ismert.  

Világszerte mintegy 400 000 ember vesz részt önkéntes munkájával a 
Greenpeace tevékenységében.  

A szervezet mindenfajta politikai szervezettől és irányzattól elhatárolódik. 



AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI 

HAZAI SZERVEZETEK  

HEROSZ 

 

Herman Ottó Országos Állat- és Természetvédő 
Egyesület 

• www.herosz.hu 

Az egyesület céljai: 

• az élővilág védelmének fejlesztése 

• küzdelem a kóbor állatok létszámának 
csökkentéséért 

• az élőlényekkel szembeni toleranciára nevelés 

• felelősségérzet kialakítása környezetünk iránt 

• felelősségteljes állattartási kultúra kialakítása 

http://www.herosz.hu/
http://www.herosz.hu/
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HAZAI SZERVEZETEK FAUNA EGYESÜLET 

www.fauna.hu 

Az egyesület célja: 

A Fauna Egyesületbe tömörülő magánszemélyek 
és szervezetek célja az élővilág 

érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény 
együttélésének javítása minden 

területen, amelyre az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

2. §-a kiterjed.  

 

http://www.fauna.hu/
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FEHÉRKERESZT ÁLLATVÉDŐ LIGA (1990)   

• www.feherkeresztliga.hu 

• a hontalan, elhagyott, sérült állatok mentése, a 

bajbajutottak megsegítése.  

•  a helyes társállattartásra való nevelés 

(állatvédelmi oktatás) 

• Hazai Állatvédelmi Program ( H.Á.P ).  

– a gazdasági haszonállatok védelme, 

• 2009. januárjától Civil Állatvédelmi Ombudsman  

Az állattartás nem jog, hanem érdem kell, 

hogy legyen szellemiségét tekintve! 

http://www.feherkeresztliga.hu/


 

• www.rex.hu 

A REX Kutyaotthon Alapítvány megalakulása óta aktív 
tagja a hazai állatvédelmi törekvéseknek: 

• Állatvédelmi iroda 

• Kóbor állatok elhelyezése 

• Állatmentő szolgálat 

• Ivartalanítási kampányok 

• Oktatási programok 

• Állatvédelmi jogsegélyszolgálat 

AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI 

Hazai szervezetek  

Rex Kutyaotthon alapítvány 

http://www.rex.hu/
http://www.rex.hu/


 

• http://csabaiallatvedok.hu/ 

• 2000-ben alakult 

• jelenleg a Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú 
Egyesülete üzemelteti a város egyetlen kutyamenhelyét. 
 
 

• Céljuk a városban csökkenteni a kóbor, és a menhelyen 

tengődő állatok számát. 

AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI 

Hazai szervezetek  

CSABAI ÁLLATVÉDŐK 

http://www.rex.hu/
http://csabaiallatvedok.hu/
http://csabaiallatvedok.hu/


 
http://www.gyulaiallatvedok.hu/ 
 
Gyulai Állatvédő Egyesület 2003 márciusában alakult, ettől kezdve 
közhasznú szervezetként működik. 
MOTTÓJUK: 

Sajnos sokan nem értik meg, hogy állatot tartani nem kötelező. Egy 
kutyáról vagy egy macskáról 10 -15 évig kell gondoskodni, ami 
időigényes és költséges is egyben. Minden kölyök elvarázsolja az 
embert,de sokan csak az elbűvölő pofit látják és nem gondolnak bele, 
hogy mivel is jár egy kölyök felnevelése. 

Egy kiskutya bizony ugat, bepiszkol, szétrághatja a kedvenc dolgainkat 
és tönkreteheti a mesés virágos kertet…… 

Ezért is kérjük, hogy mielőtt bárki állatot vesz magához, jól gondolja át, 
hogy mire is vállalkozik. Kérdezze meg magától, hogy képes lesz e 
annak az állatnak tisztességgel gondját viselni annak élete végéig. 
 

AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI 

Hazai szervezetek  

GYULAI ÁLLATVÉDŐK 

http://www.rex.hu/
http://www.gyulaiallatvedok.hu/
http://www.gyulaiallatvedok.hu/


 

http://www.oroshaziallatvedok.hu/ 

 

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2000 év 
nyarán alakult közel 50 taggal, az Orosházán és vonzáskörzetében 
élő állatbarátokból, és környezetvédőkből, azzal a céllal, hogy 
állatmenhelyet hozzon létre a városban található kóbor ebek 
számára, valamint, hogy felhívja az emberek figyelmét a felelős 
állattartásra és környezetünk védelmére. 

„Szeresd csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, 
fáradhatatlan barátodat, aki nem kér barátságáért mást és többet, 
mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást! Ne hidd, 
hogy gyöngeség és önzés késztet állatokat szeretni! Testvéreink ők, s 
ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, értelmük is van, 
néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások 
nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért, de te 
sétálj csak kutyáddal, jó társaságban maradsz, és Isten tudja ezt!" 
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http://www.rex.hu/
http://www.oroshaziallatvedok.hu/
http://www.oroshaziallatvedok.hu/


 

http://www.oroshaziallatvedok.hu/ 

 

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2000 év 
nyarán alakult közel 50 taggal, az Orosházán és vonzáskörzetében 
élő állatbarátokból, és környezetvédőkből, azzal a céllal, hogy 
állatmenhelyet hozzon létre a városban található kóbor ebek 
számára, valamint, hogy felhívja az emberek figyelmét a felelős 
állattartásra és környezetünk védelmére. 

„Szeresd csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, 
fáradhatatlan barátodat, aki nem kér barátságáért mást és többet, 
mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást! Ne hidd, 
hogy gyöngeség és önzés késztet állatokat szeretni! Testvéreink ők, s 
ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, értelmük is van, 
néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások 
nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért, de te 
sétálj csak kutyáddal, jó társaságban maradsz, és Isten tudja ezt!" 
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OROSHÁZI ÁLLATVÉDŐK 

http://www.rex.hu/
http://www.oroshaziallatvedok.hu/
http://www.oroshaziallatvedok.hu/


 

• http://www.misina.hu 

• 1994- ben alakult, a Pécs- Somogyon működő 
Természet- és Állatvédelmi Oktatásiközpontot az 
Állatotthonnal 1996 januárjában nyitották meg egy volt 
majorságban 6,5 ha- os területen. 

• Az Egyesület 1998 óta kiemelten közhasznúként 
dolgozik. 2007-ben megkapta a Magyar Állatorvosi 
Kamara Állatvédelmi díját. 

AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI 

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 

http://www.rex.hu/
http://www.misina.hu/
http://www.misina.hu/


ÁLLATMENHELYEK 

• The Donkey Sanctuary  szamarak 

• Battersea Dogs Home  kutyák 

• Home of Rest for Horses  lovak és 

pónik 

• Wood Green Animal Shelter  kutyák, 

macskák, stb. 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


