AZ ÁLLATTARTÁSRÓL
Kedvtelésből tartott állatok
A kutyatartás nagy felelősséget ró a gazdára, tőle függ, hogy a kutyájára milyen sors
vár. Ezért a kutyatartásról nem szabad elhamarkodott döntést hozni. A kutyák
társaságkedvelők, kiegyensúlyozott étrendre, sok mozgásra és rendszeres orvosi ellenőrzésre
van szükségük ahhoz, hogy egészségesek és barátságosak maradjanak. Nagyságuktól,
színüktől és fajtájuktól függetlenül mindannyian hű, odaadó és szerető barátai
embertársaiknak, akikkel együtt élnek ezen a földön.
Nem egyszerű dolog a kutyatartás. Éppen ezért érdemes figyelembe venni néhány
hasznos tudnivalót, mielőtt hazavinnénk az új kiskedvencet.
Az összes Tom és Jerry rajzfilmben boldogan úszkál gömb alakú akváriumában a
prédául szolgáló aranyhal, és csivitel Csőrike a kör alapú kalitkájában, legyenek ezek
bármennyire is dekoratívak, állatvédelmi szempontból szigorúan tilosak az ilyen formájú
alkalmatosságok. Kutyatartásnál is szükség lehet egy mérőszalagra, hiszen a kínzás elkerülése
érdekében a kistestű ebeket (20 kg-ig) 10 m2-nél, közepes testűeket (20-40kg között) 15 m2nél, nagytestűeket (40 kg fölött) 20 m2-nél kisebb területen, továbbá a kistestű ebeket négy, a
közepes testűeket hat, a nagytestűeket pedig nyolc méternél rövidebb lánccal tartósan kikötve
tartani nem éppen állatbarát dolog.
Az indokolatlan csonkolást is tiltja törvény, hiszen az esztétikai okokból végzett
farokkurtítást is maximum a kutya hét hónapos koráig engedi, egyéb beavatkozások pedig
már súrolhatják az állatkínzás határát.
Számos – egyébként magától értetődő, de mégis törvénybe vésett – szabályt kell észben
tartania annak, aki közterületre merészkedik kutyájával. Mindenekelőtt, belterület csak
pórázon lehet őket vezetni, valamint csak olyan személyre szabad bízni, aki az irányítására,
kezelésére és féken tartására erőnléténél fogva képes. Ugyancsak közterületre vonatkozó
korlátozás, hogy a kutya tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen, ha pedig az állat kárt okoz, akkor azért a
felelősséget a gazdáját terheli, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.
A kutyák mikrochippel (transzponderrel) történő azonosítása tavaly januártól kötelező,
A mikrochip beültetésének elmulasztása nem maradhat következmények nélkül. A szabály
betartását a jegyző, és a járási állategészségügyi hivatal is ellenőrzi. A négy hónaposnál
idősebb, meg nem jelölt kutyáról a jegyző és az állatorvos köteles jelentést tenni a járási
állategészségügyi hivatal felé, ami komolyabb jogkövetkezményt (pl. bírság) vonhat maga
után. Az új szabálynak következménye, hogy amennyiben valaki szervezettől (menhely,
állatvédelmi szervezet) fog kutyát örökbe fogadni, annak a transzponder költségével is
számolnia kell, mivel azt a jogszabály szerint az örökbefogadónak kell megfizetnie. Ezen
előírások nagy előnye, hogy az egyedi azonosítás nagy segítséget jelenthet az elveszett állatok
családjukhoz történő visszajuttatásában, illetve nagy haszna, hogy megkönnyíti a most már
bűncselekménynek minősülő állatkínzások felderítését és bizonyítását.
A szabálysértési törvény szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, illetve ott, vagy természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, avagy szájkosár és póráz nélkül
közforgalmú közlekedési eszközön szállítja szabálysértést követ el, csak úgy mint, aki
élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre beengedi, illetőleg beviszi az
ebet.

Községünkben az állatvédelmi törvény és végrehajtási rendeletein kívül önkormányzati
rendelet is szabályozza az állattartás szabályait kiegészítve a törvényi rendelkezéseket.
Az állattartók állataikat úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen -,
hogy azok
- ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni,
- a házban vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja,
- testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.
Harapós kutya esetén a telep, lakás bejáratán az e tényre utaló megfelelő figyelmeztető
táblát jól látható módon kell elhelyezni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait
ne hagyhassa el.

Haszonállatok tartása
A haszonállatok tartása során figyelembe kell venni az egyes állatfajok élettani igényeit,
szakszerűen kell gondozni, etetni, továbbá fajtájának megfelelő mozgásszabadságot kell
biztosítani számukra. Ennek keretében a jó gazda gondosságával kell biztosítani az állat
számára szükséges életfeltételeket, és gondoskodni kell az állat megfelelő, biztonságos
elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról. Az állatok tartásáról oly módon kell
gondoskodni, hogy azok a szomszédok birtokában semmilyen kárt ne okozhassanak, a
környezetben élők nyugalmát ne zavarhassák. Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az
állatok elhelyezésére szolgáló épület csak építési engedéllyel létesíthető, melynek során be
kell tartani az építésügyi szabályokban szereplő védőtávolságokat. A nagy- és középhaszonállat tartása során keletkező szerves anyagok (trágya) tárolásához szükséges építmény
is kizárólag a védőtávolságok megtartásával építhető meg, betartva a szükséges távolságot
lakóépülettől, ásott vagy fúrt kúttól, csatlakozó vízvezetéktől.
Azonban 2012. október 1. után megváltoztak az állattartás szabályai: a mezőgazdasági
haszonállatok tartását az önkormányzatok már nem korlátozhatják helyi rendeletekben. „Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.)
módosítása értelmében ugyanis a haszonállatok tartását korlátozó, megtiltó önkormányzati
rendelkezéseket – például állattartási övezetekre vonatkozó előírások, tartható állatok száma –
hatályon kívül kell helyezni. Így tehát önkormányzati rendelet ezentúl nem korlátozhatja
egyebek mellett sertés, szarvasmarha vagy ló tartását sem. Ugyanakkor a jövőben is ugyanúgy
be kell tartani az állategészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve
természetvédelmi szabályokat, előírásokat, ahogy eddig. Az új rendelkezés értelmében
önkormányzati rendelet tehát sem a tartás körülményeire, sem egyedszámra vonatkozóan nem
korlátozhatja mezőgazdasági haszonállatok tartását.
A mezőgazdasági haszonállatok tartásához a szomszédok hozzájárulása nem szükséges.
Azonban a békés együttélés érdekében figyelembe kell venni a szomszédok jogait is. A
szomszédjogok azoknak a határoknak a kijelölésére vannak hivatva, amelyek között a
szomszédok az egymás tulajdonosi érdekkörébe való szükségszerű áthatásokat tűrni
kötelesek. A problémák alapvető forrása az állattartással járó szaghatás, valamint az állatok
környezetében megjelenő rovarok és rágcsálók nagy száma. A kérdéskört a Polgári
Törvénykönyv a tulajdonjog tartalmán belül szabályozza, miszerint a tulajdonos a dolog
használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat,
különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását
veszélyeztetné. Tipikusan szomszédjogi kérdéskörbe tartozik az az eset, amikor az állattartás
zaj vagy bűzhatás miatt zavarja a szomszédot. Ilyenkor a jegyző vagy a bíróság
kérelem/panasz benyújtásakor a birtokvédelmi szabályok alapján jogosult eljárni.

