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Dr. Czerny Róbert: 

Az előadó 44 éves, környezetvédelmi szakjogász, 

civil jogvédő, állatvédelmi jogi szakkönyvek 

szerzője és volt civil állatvédelmi ombudsman. 

Előadása feltárja a magyar állatvédelem három fő 

problémáját, de mindjárt megoldásokat is kínál a 

civil szervezetek számára, "48"-as módon. 

Megtudhatjuk, hogy miért érdemes még 2017-ben 

polgári pereket indítani az állatkínzókkal szemben, 

és hogy miért bízhatjuk az állatvédelem jövőjét az 

Alkotmánybíróságra. 

Felvázolja számunkra az állatvédelmi jog fejlődési 

irányait, különös tekintettel az állatok személyiségi 

jogaira, és elmagyarázza azt is, hogy mit 

"lophatnak" az állatvédők a természetvédőktől. 

Az előadó új állatvédelmi szakkönyve - amely 

jogesetekre épül - éppen a konferencia idejére 

jelenik meg: erről is ad majd rövid tájékoztatást. 

 

Farkas Tamás: 

Az Egyesület alapítása, 1994. óta a vagyok a pécsi 

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke. 

2000 óta veszek részt országos állatvédő 

szervezetek vezetőségében. Az utóbbi években a 

MATESZE Magyar kutyaterápiás szövetség titkári 

feladatait is ellátom.  

Mindig foglalkoztatott az állatok és az emberek, 

különösen a gyerekek viszonya, hiszen jelenleg is 

biológia- földrajz szakos pedagógusként 

dolgozom, az állatvédelemi feladataimat 

önkéntesként végzem. Humánökológusi és 

közoktatásvezetői diplomáim megszerzésekor is az 

állatok és az ember viszonyából írtam a 

szakdolgozataimat.  

A kutyaterápia szerintem az a terület, ahol talán a 

leginkább kiteljesülhet ez a kettős kapcsolat. 

Jelenleg is naprakészen részt veszek a pécs- 

somogyi állatotthon gyakorlati munkájában.  

A terápiás feladatokban pedig kiképzői, 

kutyafelvezetői és terapeuta  feladatokat is ellátok. 
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Dr. Király Péter: 

Péter állatorvosként dolgozik Budapesten. 

Rendelője mellett 4 gyereke és 4 kutyája van és 

legtöbb idejét az állatvédelmi kérdésekkel, 

ügyekkel tölti. 

Ő alapította az egyik legismertebb magyar 

állatotthont, a Rex Kutyaotthon Alapítványt 1992-

ben és ő alapította a multifunkcionális Állatszigetet 

is. A WSPA magyar képviselőjeként sok 

tapasztalatot szerzett, melyeket nagyon szívesen 

oszt meg állatvédő társaival, legyen szó gyakorlati 

dolgokról, állatotthon menedzsmentről, oktatásról 

vagy adománygyűjtésről. 

 

 

 

 

 

Mészáros Gabriella: 

Gabi gyerekkora óta rajong a kutyákért. 2003-ban 

kutyakiképző bizonyítványt szerzett Budapesten. 

2004-ben Évával és Borával közreműködött a 

hírhedt Garádi-féle biatorbágyi sintértelep 

felszámolásában. 2005-ben alapította meg a Kutya-

segélyszolgálat Alapítványt, amihez 2012-ben 

Gabriella’s Hunderettung e.V. néven német 

támogató egyesületet is alapított mellé. 2006 és 

2013 között működtette az Illatos úti Kutyamentő 

Programot, amelynek köszönhetően 1300 

(ezerháromszáz) viselkedészavaros, esélytelen 

kutyát mentettek meg a tű elől a fővárosi 

gyepmesteri telepről. 

2010 óta több tanulmányt is írt, majd több-

kevesebb sikerrel eljuttatta a döntéshozókig a 

magyar államilag finanszírozott gyepmesteri 

rendszer korszerűsítése érdekében. 2011-ben 

választották meg a MÁOSZ (Magyar Állatvédők 

Országos Szervezetének) az elnökévé. Küzd a 

szükségszerű állatvédelmi reformok- valamint az 

országos ivartalanítási program megvalósításért és 

a sintérbiznisz felszámolásáért. 
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Nyitrai Ágnes: 

Okleveles biológusként dolgoztam. 10 éve vagyok 

aktív állatvédő. Az Országos Állatvédőrségnél  

sikeres állatvédőri vizsgát tettem, az ott elsajátított 

tudásomat állandóan frissítem. 2009 decemberében 

alakult meg a Szegedi Cicamentők Állatvédő 

Egyesülete, melynek azóta elnöke vagyok. Bár 

munkánkat macskákkal kezdtük, mára már a 

gerinces állatok mentése a célkitűzésünk. A 

környezettudatos gondolkodás és életmód 

elkötelezett híve vagyok. Mottóm: Tiszteld az 

állatok életét! 

 

 

 

 

 

Dr. Orbán Zsófia: 

Mérnök-közgazdászként 1984-ben végeztem a 

mostani Corvinus Egyetemen, majd ugyanott egy 

évvel később, 1985-ben doktoráltam. Ezt követően 

két bankban közgazdászként, majd egy  

könyvvizsgáló Kft, ügyvezető igazgatójaként 

dolgoztam. Egy építész- szakértői vizsgálat során 

kerültem kapcsolatba az állatvédőkkel. 10 éve 

vagyok a MÁTSZ elnöke. 
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Pilát Gábor: 

Gábor 22 évet az üzleti világban töltött, értékesítési 

és vezetői tréningek megtartásával segítve a cégek 

életét. Ezeken a tréningeken, előadásokon és 

szemináriumokon ez idő alatt, több mint 20.000 

ember vett részt. 

Két éve életviteli és párkapcsolati coachként 

tevékenykedik. Tavaly jelent meg a ebben a 

témában az első könyve, mely máig több mint 5000 

példányban fogyott el, a második tavasszal kerül az 

olvasók kezébe.  

Az országban és külföldön folyamatosan 

megrendezésre kerülő előadásokon túl, Gábornak 

egy saját rádióműsora, és egy tv műsora van, és a 

TV2 állandó párkapcsolati szakértője. 

 

 

 

Stefan Siman: 

Kutyatréner, állat-terapeuta, Bach-virág terapeuta. 

A számok nem hazudnak: 

15 év tapasztalat viselkedés-problémás, elrontott 

nevelésű kutyák terápiája terén 

Közel 400 kutya rehabilitálása. 

65 szakmai, első témás publikáció, 4 e-könyv, 10 

év oktatás, 150 végzett tanuló. 
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Sigmond István (nyugalmazott agrármérnök):  

Életem során szinte megszakítás nélkül állatok 

közelében, állatokkal és állatokért éltem és 

dolgoztam. „Aktív” pályám utolsó szakaszában a 

veszprémi Állatkertben dolgoztam, közel 17 évig. 

A Veszprémi Állatvédő Egyesület által létrehozott 

„Otthont az Állatoknak” Alapítványnak 

megalakulása óta (1993) egy kisebb megszakítással 

a képviselője vagyok. A ’90-es évek közepétől 

kapcsolódtam be a MÁTSZ munkájába, 

vezetőségének több évig voltam a tagja, jelenleg a 

felügyelőbizottság elnöki tisztségét viselem.  

A 90-es évek második felében részt vehettem az 

állatvédelmi törvény előkészítésében, a 

szövegezése körüli vitákban. Az Állatvédelmi 

Tanácsadó Testületnek megalakulásától, majd 

2013-tól, a jogutódnak tekinthető Országos 

Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsnak vagyok a 

tagja. A mögöttünk álló közel 25 évben számtalan 

változásnak lehettem aktív közreműködője, 

részese. 

 

Susy Utzinger: 

Susy sok különböző állatvédelmi civil szervezetet 

támogat, különösen a kisállat-mentők és 

állatotthonok területén. 17. éve irányítja saját svájci 

szervezetét (Susy Utzinger Stiftung für 

Tierschutz), állatmentő autójával állandóan úton 

van, a nap 24 órájában intéz segítséget a bajba jutott 

állatoknak és felépített már két állatotthont. 

Szabadúszó újságíróként és vadon élő állatok 

fotósaként rendszeresen publikál állatvédelmi 

témájú cikkeket. 1993-ban elnyerte az Elizabeth 

Rentschler Alapítvány állatvédelmi díját és 

ugyanabban az évben lerakta az etológus vizsgát az 

USA-ban (Indiana Állam – Farkas Rezervátum). 

1996-ban az állat-pszichológusi vizsgáját is 

megszerezte és tagja lett a világ legnagyobb 

szakmai szervezetének akik a képzett és tanult állat 

pszichológusokat tömörítik (VIETA). 

A menhelyek minőségének javítása iránt érzett 

elkötelezettségét folyamatosan növeli Svájcban és 

külföldön egyaránt. 
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Szatmári Henrietta: 

 

2013 év elején csöppentem bele az állatmentésbe 

mint ideiglenes befogadó 

2015 november végén alapítottuk meg párommal a 

Nyírbátori Állatmentő Alapítványt 

2016 április elsején együttműködési megállapodás 

aláírásával átvettük a nyírbátori önkormányzattól a 

helyi ebrendészeti telep üzemeltetését. Folyamatos 

fejlesztések, illetve bővítések vannak folyamatban 

a helyi szervekkel, illetve a SUST Alapítvánnyal. 

2016 májustól együttműködés a SUST-tal. 

Ivartalanítási program a peremterületeken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


