
Panzió 
 

 

 Itt a nyár, mindenki a szabadságra készülődik, gondolatban már a 

napsütötte tengerparti fövenyen érezzük magunkat, de mi lesz 

négylábú barátainkkal??? 

 Bár manapság egyre több szállodába lehet - előre egyeztetett 

módon - háziállatot is magunkal vinni, ennek ellenére ez még nem 

mindenhol megengedett. Amennyiben ez nem megoldható, úgy két 

megoldás adódik. Vagy családtagra, ismerősre, jó szomszédra bízzuk 

őt, vagy panzióba adjuk.  

 A panzióztatás egyre keresettebb szolgáltatás lett napjainkban, 

ezért  napról napraa újabb és újabb panziók nyílnak. A mennyiség 

azonban néhol a minőség rovására megy, ezért nem mindegy, hogy 

hová, kinek a gondjaira bízzuk kedvencünket. 

 Lehetőleg ne az utolsó pillanatban álljunk neki panziót keresni, 

mert ilyenkor, a nyári dömping időszaka alatt bizony megeshet, hogy 

nem találunk helyet kedvencünknek - a jobb panziók már foglaltak - , 

illetve csak több hetes várakozás után van lehetőség az elhelyezésre.  

 Először mindenképpen személyesen győződjünk meg a panzió 

kínálta szolgáltatásokról, és ne tévesszenek meg senkit a hangzatos 

ígéretek, színes újsághirdetések. A legcsicsásabb panzió sem ér 

semmit, ha alkalmazottai nem szeretettel, és odaadással foglalkoznak a 

rájuk bízott állatokkal, hanem csupán az anyagi lehetőségek 

motiválják őket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden 

panzió "csak a pénzre utazik", mindenesetre nem árt a körültekintés. 

Legjobb, ha ismerősök, illetve más gazdik tapasztalataira, ajánlására 

hivatkozva keresünk panziót, "Jó bornak nem kell cégér" alapon. 

 Először telefonon érdeklődjünk, és kérdezzük meg a 

következőket: mennyibe kerül az állat napi elhelyezése (napi 500-

2000 forintra lehet számolni), ez magában foglalja-e az eledelt is, vagy 

magunknak kell-e erről gondoskodni? Az állat zárt ketrecben, vagy 

kifutóval, külön kutyaházzal ellátott kennelben lesz-e elhelyezve, 

illetve van-e lehetőség arra, hogy őt naponta valaki megsétáltassa? 

Van-e napi 24 órás felügyelet, illetve szükség esetén van-e állatorvosi 

ellenőrzés? 



 Ne felejtsük el, hogy az állat nem tudja felfogni, hogy a gazdi, 

aki addig őt annyira szerette, most egyik pillanatról a másikra miért 

válik meg tőle, mit is követett el, hogy így bünteti őt? Új hely, idegen 

környezet, idegen állatok, ismeretlen emberek mind-mind 

stressztényező. Ilyenkor az állat akár teljesen búskomorrá is válhat, 

nem eszik, csak egy helyben fekszik, esetleg alszik. Ezt mérsékelni 

tudjuk, ha állatunk saját, jól megszokott etető, itató tálját, esetleg 

műanyag fekvőhelyét, valamint kedvenc játékait is visszük 

magunkkal, saját párnájával együtt, amin még az otthon illata is 

megvan.  

 Mielőtt a panzióba vinnénk állatunkat, még van néhány nagyon 

fontos tennivalónk: az állatorvossal adassuk be a veszettség elleni 

oltást, valamint - ha pénztárcánk megengedi - a kombinált oltást is. Ezt 

egyszerre is be lehet adni, amennyiben az állat elmúlt 1 éves. Ez 

utóbbi oltás megvédi állatunkat a leggyakrabban előforduló fertőző 

betegségektől (parvo, szopornyica, hepatitis, stb.). Mivel a panzióban 

sok, különböző helyről származó állat lesz viszonylag kis területen, 

nagyobb a fertőződés lehetősége, mint egyébként. Az oltási könyvet, 

vagy annak hitelesített másolatát is vigyük el, mert ellenőrizhetik. 

Mindemellett szükséges még a féregtelenítés és a külső élősködők 

(bolha, kullancs) elleni csepp, vagy nyakörv használata is, biztos ami 

biztos. 
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