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A Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség (MÁTSz) etikai alapelvei 

 

A Mátsz Etikai Kódexe magában foglalja mindazokat a tagszervezetekkel 

szembeni elvárásokat, amelyekről a hatályos jogszabályok nem rendelkeznek. 

 

Általános alapelvek:  

 

1. A MÁTSz tagjai részt vesznek a Szövetség munkájában és hozzájárulnak 

a döntésekhez, célként tekintve az állatvédelem érdekeit. 

 

2. A MÁTSz tagjai kötelesek a Közgyűlési és Intéző Bizottsági 

határozatokat betartani. 

 

 

3. A MÁTSz elnöke és titkára a MÁTSz tagszervezeteinek elnöke, ill. ezzel 

egyenértékű vezetője egyidejűleg nem lehet. 

 

4. A MÁTSz képviseletében a MÁTSz elnöke, titkára, ill. akadályoztatás 

esetén az Intéző Bizottság által megbízott tag járhat el. 

 

5. Állatvédő tagszervezet, ill. a MÁTSz vezető tisztségviselője nem lehet:  

- állatkísérletekkel foglalkozó intézmény, annak vezetője vagy 

vezető beosztású munkatársa, 

-  állatkereskedelemmel, ill. szállítással foglalkozó cég, annak 

tulajdonosa, ill. vezetője, 

- sportvadászattal, sporthorgászattal foglalkozó cég vagy társaság 

alkalmazottja, tagja, ill. vezetője, 

- vállalkozási formában működő sintértelep és annak vezetője. 

 

 

 

 

 



6. A tagszervezetek közötti vitát és nézeteltéréseket,- melyek általában a 

viselkedési alapelveket és/vagy a szakmai alapelveket sértő panaszok 

lehetnek- először, a nyilvánosság kizárásával, az Etikai Bizottság elé kell 

vinni, egyeztetési céllal. Az Etikai Bizottság tagjait a Közgyűlés választja 

meg. 

 

7. Az etikai alapelvek megsértésének minősül és kizárást von maga után a 

közösen kialakított vélemények megsértése, vagy az állatvédelem céljait 

veszélyeztető, méltatlan magatartás, a közösség nevében megbízás nélkül, 

önhatalmúlag történő fellépés, ill. az ’állatvédelem’ nevének használatával 

való visszaélés. 

 

8. Az Etikai Bizottság határozata ellen fellebbezni a MÁTSz Intéző 

Bizottságához lehet, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

 

9. A MÁTSz által szervezett országos jelentőségű demonstrációról, vagy a 

MÁTSz egészének tevékenységét érintő akciókról, rendezvényekről 

sajtónyilatkozatot csak a MÁTSz vezetője vagy felhatalmazottja tehet. 

 

10. A tagok által kezdeményezett akciókról célszerű előre értesíteni a 

MÁTSz központi irodát. 

 

11. A Szövetség tagja egy, az állatvédelemmel kapcsolatos témakör kellő 

ismerete híján köteles – a nyilatkozatot megelőzően – a Tanácsadó Testület 

illetékes szakértőinek közreműködésével felkészülni, vagy a nyilatkozás 

jogát a szakértőnek átengedni.  

 

12. A MÁTSz egyetlen tagja vagy képviselője sem vállalhat 

reklámszereplést, közreműködést, együttműködést olyan megbízók részére, 

amelyek tevékenysége részben vagy egészben a MÁTSz alapelveivel 

ellentétes. 

 

13. Televízió-, videofelvétel vagy egyéb nyilvános szereplés esetén illik az 

állatvédelem elveinek megfelelő mértéktartó stílusú ruházatban megjelenni 

(pl a hitelesség érdekében a nyilatkozó valódi szőrmebundát nem viselhet, a 

bőrruházat viselése kerülendő). 

 

14. Tartózkodni kell a szélsőségesen emocionális, indulatos 

megnyilvánulásoktól. A véleményt higgadtan, logikusan kell 

megfogalmazni. Óvakodni kell a túl szubjektív álláspontot hangoztató 

táborhoz sodródástól, mivel ez az állatvédő mozgalom lojalitását 

megkérdőjelezi. 

 



15. A tagok kötelezik magukat a ’területi elv’ tiszteletben tartására, mely 

szerint helyi ügyekben az elsődlegesség a helyi szervezetet illeti meg 

(beleértve az adománygyűjtést is).  

 

     16. A MÁTSz -hoz beérkező panaszok kivizsgálását a területileg 

legközelebb    eső tagszervezet végzi. 

 

 

Állatotthonok működési alapelvei:  

 

17. Az állatotthonok törekedjenek arra, hogy működésük az engedélyezett 

formában történjen, és megfeleljen a közösen kialakított minimális 

feltételeknek: 

- az otthonba érkező, vagy leadott és örökbefogadott állatokról 

nyilvántartást vezet. 

- nyilvántartást vezet az érkező adományokról 

- betartja a karanténezésre vonatkozó és az állategészségügyi 

előírásokat 

- az örökbeadásra alkalmas állatokat lehetőleg ivartalanítja és 

mindenképpen gondoskodik arról, hogy a telepen ne szaporodjanak 

- a kutyák chipezésének a menhelyeken kell megtörténni. 

-  

18.  A tagszervezetek MÁTSz-on keresztül történő támogatása csak korrekt 

pénzügyi terv és beszámoló alapján lehetséges. A támogatásokról 

szerződéseket kell készíteni és az abban meghatározott feltételeknek 

megfelelően kell a vállalt feladatokat végrehajtani 

 

19. A MÁTSz vezetősége és szakértői ellenőrizhetik az otthonok állattartási 

körülményeit. Az állatok nem megfelelő tartása a szervezet kizárását és 

feljelentést von maga után.  

 

20. A tagok tudomásul veszik, hogy nem működhetnek a nyilvánosság 

kizárásával, ezért az otthont látogathatóvá teszik. 

 

21. A tagszervezetek vállalják, hogy más, állatvédelemmel foglalkozó 

országos szervezettel tagsági viszonyt nem létesítenek. 
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