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Bevezetés
Az állatvédelem célja az állatok kímélete, a kínzásuk és károsításuk tiltása és szankcionálása.
A tájékoztató keretében kívánjuk bemutatni a város helyzetét az állatvédelem területén, mivel
Veszprém Megyei Jogú Város szempontjából is kiemelt fontosságú a téma.
A beszámolóban a jegyzői feladatok, a gyepmesteri telep, a városban tevékenykedő
egyesületek, illetve városunk állatvédelemmel kapcsolatos előrelépései kerülnek bemutatásra.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni minden munkatárs segítségét, aki
valamilyen módon részt vett a tájékoztató elkészítésében!

„az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük
biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége” - az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény preambuluma

Veszprém, 2021. november 15.

Hegedűs Barbara
alpolgármester

1

Tartalom
1.

A Veszprémi Gyepmesteri telep ............................................................................... 3
1.1

Jogszabályi háttér ............................................................................................ 3

1.2

A Gyepmesteri Telep működési szabályai ........................................................... 5

1.3

Fejlesztések ................................................................................................... 11

2.

Aktív egyesületek a városban ................................................................................ 14
2.1

Állatvédő Egyesület Veszprém ......................................................................... 14

2.2

Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány ................................................................... 17

2.3

Vackoló Közhasznú Állatvédő Egyesület ............................................................ 18

3.

4.

Az állatvédelemmel kapcsolatos előrelépések ......................................................... 19
3.1

Együttműködési megállapodás ........................................................................ 19

3.2

Kialakítandó Állatvédelmi Kompetencia Központ ................................................ 20

3.3

Eötvös Károly Megyei Könyvtár mint kutyabarát intézmény ................................ 21

3.4

Állatvédelmi program...................................................................................... 22

3.5

Az Állatvédelmi Kódex .................................................................................... 25

3.6

Mázli Nap ...................................................................................................... 26
A jegyző szerepe állatvédelmi ügyekben ................................................................ 27

Ábrajegyzék
1. ábra: Nyilvántartási lap ............................................................................................. 7
2. ábra: Fényképek a gyepmesteri telep lakóiról............................................................ 12
3. ábra: Dr. Fellegi Norbert és Pintér Krisztián............................................................... 19
4. ábra: A kialakítandó központ tervezett helye ............................................................. 20
5. ábra: Megyei könyvtár Kis galériájában kiállított pályaművek ...................................... 22
6. ábra Óvádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért
felelős miniszteri biztos ............................................................................................... 23
7. ábra: Apród, a kerekesszékes tacskó ........................................................................ 24

2

1. A Veszprémi Gyepmesteri telep
(Forrás: Közterület Felügyeleti Csoport)

Veszprémi Gyepmesteri telep címe: Veszprém, Külső-Vámosi u., 039/2 hrsz.-ú ingatlan
Hivatalos megnevezése: dögtér
A gyepmesteri telep befogott kóborló és emberi sérülést okozott (aggályos) kutyák átmeneti
befogadására szolgál. A telep szakmai felügyelete állatorvos által valósul meg.

1.1 Jogszabályi háttér

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprém város közigazgatási területén az
állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 43. § (1) bekezdése alapján kötelező
feladatként gondoskodik a kóbor állatok befogásáról.
2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről
43. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a település belterületén
a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az
emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét
veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús kóbor ebek és macskák
kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
44. § (1) A jegyző hatáskörébe tartozik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek
gyanúja esetén, a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes hatósági intézkedések
megtétele, valamint a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
(2) A jegyző
a) a bejelentett ebekről nyilvántartást vezet, amelyben az ebtartó adatain kívül (név, lakcím),
az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési évét, nemét, színét, ha van, jelölési számát) és a
veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontját is fel kell tüntetni;
b) a nyilvántartás pontosítása érdekében az ebeket szükség szerint, de legalább
háromévenként összeíratja;
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c) az oltó állatorvos jelentése alapján az eboltás tényét az ebnyilvántartásba folyamatosan
bejegyzi;
d) az előző évi eboltást elmulasztó ebtulajdonost (ebtartót) - szabálysértési eljárás megindítása
mellett - a szervezett oltás befejezését követő 30 napon belül felszólítja a 15 napon belüli
pótoltásra, valamint annak igazolására;
e) értesíti a kerületi főállatorvost a pótoltás elmulasztásáról;
f) gondoskodik az eb leölését elrendelő kerületi főállatorvos által hozott határozat
végrehajtásáról.
(3) A jegyző szervezett oltás esetén
a) egyezteti az oltás időpontját a jogosult állatorvossal,
b) az oltás időpontját, helyét, költségét a helyben szokásos módon közhírré teszi,
c) az oltás személyi, tárgyi feltételeit megteremti.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2)
bekezdése alapján az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének
– tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusaiban előírt módon gondoskodni.
Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség
a) ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerinti illetékes települési
(fővárosban kerületi) önkormányzatot,
b) közterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzatot
c) közúton a közút kezelőjét terheli.
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1.2 A Gyepmesteri Telep működési szabályai
Állatorvos feladata:
-

Megszervezi

és

ellenőrzi

a

telepen

az

állatok

elhelyezésének

felügyeletét

állategészségügyi, állathigiéniai, állatvédelmi szempontból.
-

Gondoskodik a telepen szükséges fertőtlenítésről.

-

Az állatok egészségügyi állapotának rendszeres vizsgálata, a sérült, beteg állatok
gyógykezelése.

-

A fertőző és parazitás betegségek elleni védekezés szervezése, a telep járványügyi
izolációjának biztosítása.

-

A telepre került állatokat megvizsgálja, és szükség szerint megelőző és gyógyító
kezelésben részesíti.

-

Ellenőrzi az állatoknak a telepen történő elhelyezését és gondozását, ellátja az ezzel
kapcsolatos szaktanácsadást.

-

Meghatározza a – meglévő, illetőleg a beszerezhető alapanyagokra tekintettel – az
állatok táplálékának összetételét és mennyiségét.

-

Gondoskodik az ismeretlen előéletű, valamint a beteg vagy a betegségre gyanús állatok
elkülönített elhelyezéséről és megfigyeléséről.

-

Nyilvántartást vezet a telepen lévő állatok egészségügyi állapotáról, az állatokon történt
beavatkozásokról és a felhasznált anyagokról.

-

Döntés az eutanáziáról, gondoskodás annak állatvédelmi szempontból aggálymentes
végrehajtásáról a hatályos jogi szabályozás figyelembevételével.

-

A telepen megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben
veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok tetemeit vizsgálat
céljából kísérőirattal együtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalba küldi.

-

Az állatok kiadásra való alkalmasságának megítélése, a kiadásra való felkészítés.
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-

Folyamatosan ellenőrzi a telep dolgozóinak munkáját, ha szükséges, javaslatot tesz a
hiányosságok megszüntetésére.

-

A telep tevékenységének, dokumentációjának felügyelete, a szabályok betartatása, az
előírt nyilvántartások szakszerű, folyamatos és naprakész vezetésének ellenőrzése.

-

Gondoskodik a gyógyszer, esetleg kábítószer, pszichotróp anyag, oltóanyag,
fertőtlenítőszer

szakszerű

tárolásáról,

fenntartásáról,

illetve

a

felhasználás

felügyeletéről, dokumentálásáról.
-

A gyepmester rendszeres állatvédelmi és balesetvédelmi képzése, oktatása.

-

Együttműködés az ellenőrző állatvédelmi hatósággal, kötelező adatszolgáltatás.

Gyepmester feladatai:
-

Gondoskodik a telepen lévő állatok szakszerű, az előírásoknak megfelelő elhelyezéséről,
gondozásáról, ápolásáról, élelmezéséről, egészségük megóvásáról, a kennelek napi
tisztántartásáról.

-

A város közigazgatási területén és a szerződésben álló településeken begyűjti a
közterületen elhullott kutya, madár, macska, kisállat tetemeket, gondoskodik az
ártalmatlanná tételéről.

-

Gondoskodik a város belterületén a kóbor ebek befogásáról lakossági bejelentések,
közterület felügyelői jelzések alapján.

-

Közintézmények, közforgalmú utak, terek környékén előforduló agresszív kóbor ebek
befogását haladéktalanul megkísérli és a kísérletet mindaddig folytatja, amíg az
eredményre nem vezet. Magánterületre csak a tulajdonos engedélyével vagy hatósági
határozattal léphet.

-

Lehetőség szerint megkísérli a befogott ebek gazdáinak felkutatását és értesítését,
majd jelentkezése esetén részére – a tartási, illetve a szállítási költségek megtérítése,
valamint a kötelező oltás ellenében – az ebet kiadja.

-

Kóbor ebek befogását az állatok kíméletével hajtja végre.

-

Végzi az állatok szükségessé váló – az állatvédelem követelményének megfelelő –
szállítását.
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-

Elhelyezi

az

állatokat

állatfajonként

elkülönítetten,

számozott

kennelekben,

gondoskodik az állatok azonosíthatóságáról.

1. ábra: Nyilvántartási lap
(forrás: Közterület Felügyeleti Csoport)

-

Ismeretlen előéletű kutyát és macskát legalább 14 napig elkülönítetten tartja, az
állategészségügyi előírások alapján, elhelyezésüket, ellátásukat a jogszabályban
meghatározott feltételekkel biztosítja.

-

A hatóságok által jogerősen elkobzott ebek elszállítása, illetve átvételek.

-

Az állatvédelmi hatóság rendelkezésére gondoskodik az embert mart, veszettség
szempontjából aggályos eb és macska 14 napos megfigyeléséről, valamint az embert
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mart, veszettségre, veszettség fertőzöttségre gyanús eb és macska 90 napos hatósági
megfigyeléséről az állategészségügyi előírások betartásával.
-

A telepen elhullott vagy oda a város területéről beszállított eb és macska tetem (állati
hulladék) ártalmatlanná tételét a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel
rendelkező szolgáltatóval végezeti el (ATEV ZRT Budapest Solti Gyára).

-

Szükség szerint részt vesz a Közterület Felügyelet illetékességi területén a közterület
felügyelőkkel tartott fokozott ellenőrzésekben (akciókban).

-

A telepre bekerült állatokat az állatorvossal megvizsgáltatja, közreműködik a szükség
szerinti külső és belső parazitáktól mentesítésben, valamint védőoltás beadásában.

-

Gondoskodik az állatorvos szakmai utasítása alapján a fertőtlenítések elvégzéséről.

-

A város közigazgatási területén a tulajdonos által tovább tartani nem szándékozott
ebet, macskát – térítés ellenében –, illetve lemondó nyilatkozat ellenében átveszi.

-

Beszerzi az állatok etetéséhez szükséges táplálékot, gondoskodik az állateledel
szakszerű tárolásáról.

-

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén értesíti közvetlen felettesét.

-

Személyi használatra kiadott és átvett technikai eszközökért (gépjármű, mobiltelefon
stb.) és azok állagának megőrzéséért felelősséggel tartozik.

-

Ellátja a telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

-

Köteles közvetlen felettese utasításait végrehajtani.

Telepőr feladatai:
-

A telepőr fenntartja a telep és a telep környezetének rendjét, tisztaságát.

-

Figyelemmel

kíséri

és

jelzi

a

telepen

lévő

eszközök,

berendezési

tárgyak

meghibásodását, gondoskodik a telepen elhelyezett állatok biztonságáról, takarékos és
szakszerű használatáról, valamint a karbantartásról (kennel javítás, festés, kisebb
javítási munkálatok).
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-

A telepen elhelyezett minden állatról – a telepre kerülés sorrendjében – sorszámmal
ellátott nyilvántartást vezet, melyet azonnal napra készen állít ki és azon az állatokkal
kapcsolatos jelentős adatokat, és eseményeket folyamatosan feltünteti.

- A telepőr köteles gondoskodni a befogott állatok gondozásáról és a hatósági állatorvos
utasítása szerinti megőrzéséről - a hivatal által megállapított tartási és ápolási költségek
megtérítése után - a tulajdonosnak való kiadásáról.
-

A telepőr köteles az állatok részére megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot
biztosítani naponta legalább egyszer, továbbá köteles az állatok naponta egyszer
történő ellenőrzésére.

-

A telepőr köteles a gyepmesteri telepen tartózkodni: hétköznaponként: 08.00 órától
16.00 óráig.

-

A gyepmesteri telep állategészségügyi felügyeletét a hatósági állatorvos látja el,
utasításait a telepőr köteles betartani.

-

A telepőr az üzemeltetés tárgyát képező ingatlant a jó gazda gondosságával köteles
kezelni, tisztántartani. Az épületek karbantartása, javítása, festés-mázolása, az
ingatlanokon található zöldterület rendszeres kaszálása, takarítása, karbantartása is a
telepőr feladata.

-

A telepőr köteles a gyepmesternek segítséget nyújtani, távollétében helyettesíteni.

-

Köteles közvetlen felettesének utasításait végrehajtani.

Állategészségügyi feladatok:


Veszprém város közigazgatási területén és a szerződésben álló településeken a
kóbor ebek befogásával, őrzésével, gondozásával, végső esetben ártalmatlanná
tételével kapcsolatos feladatok ellátása.



Veszprém város közigazgatási területén és a szerződésben álló településeken a
kóbor ebek befogását a befogadásra kiképzett gyepmester végzi lakossági
bejelentések, közterület felügyelői jelzések alapján.



A lakossági bejelentések alapján történő befogásokat a bejelentést követő 24 órán
belül meg kell kísérelni.
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Közintézmények, közforgalmú utak, terek környékén előforduló agresszív kóbor
ebek befogását haladéktalanul meg kell kísérelni és a kísérletet mindaddig folytatni
kell, amíg az eredményre nem vezet.



A kóbor ebek befogását az állatok kíméletével kell végrehajtani.



A befogott ebeket 14 napig kell a telepen tartani, elhelyezésüket, ellátásukat és
őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel kell biztosítani.



A lehetőségek szerint meg kell kísérelni a befogott ebek gazdáinak felkutatását és
értesítését, majd jelentkezése esetén részére - a tartási költségek megtérítése,
valamint kötelező oltás igazolása ellenében – az ebet ki kell adni. Amennyiben
gazdájának nyilatkozata szerint az állat 365 napon belül nem részesült
védőoltásban, az ebet veszettség ellen be kell oltani, és féregtelenítő kezelésben
kell részesíteni.



A befogott ebekről nyilvántartást kell vezetni.



A ki nem váltott ebekkel a telep a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával
szabadon rendelkezik, ennek során az állatokat az állatvédő egyesületeknek
örökbe adás céljára átadhatja.



Az állategészségügyi hatóság rendelkezésére az embert mart, veszettség
szempontjából aggályos eb és macska 14 napos, valamint az embert mart,
veszettségre vagy veszettség fertőzöttségre gyanús eb és macska 90 napos
hatósági megfigyelése.



A telepen megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben
veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok tetemeit vizsgálat
céljából kísérőirattal együtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalba kell
küldi.



A város közigazgatási területén belül és a szerződésben álló településeken, a
közterületen elhullott kisállatok (kutya, macska, madár) tetemek begyűjtése,
elszállítása, ártalmatlanná tételéről való gondoskodás.



A telepen elhullott vagy oda a város területéről beszállított eb és macska tetem
(állati hulladék) ártalmatlanná tételét a tevékenység végzéséhez szükséges
engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kell elvégeztetni (ATEV ZRT Budapest Solti
Gyára).



A hatóság által jogerősen elkobzott állatok (kutya, macska) elszállítása, illetve
átvétele.



Ebzárlat idején – az állatorvos által megállapított időközökben – a zárlat alatt álló
terület bejárása, és a tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása.
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Állategészségügyi szolgáltatások:


a város közigazgatási területén és a szerződésben álló településeken a tulajdonos
által tovább tartani nem szándékozott ebnek, macskának – térítés ellenében
történő – átvétele a telepen,



a város közigazgatási területén és a szerződésben álló településeken a tulajdonos
által tovább tartani nem szándékozott ebnek, macskának a tulajdonos ingatlanáról
– térítés ellenében – történő elszállítása,



a leadott állatokról nyilvántartást kell vezetni,



a város közigazgatási területén és a szerződésben álló településeken a tulajdonos
ingatlanáról az állathulla (kutya, macska, szárnyasok, egyéb állat) – térítés
ellenében – történő elszállítása, ártalmatlanná tétele.

Óvó, védő előírások:
Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az állatorvos, illetve a gyepmester értesíti a
Közterület Felügyelet vezetőjét, és haladéktalanul végrehajtja az ilyen esetekre előírt
feladatokat (tűzoltó, mentők, rendőrség értesítése). Rendkívüli eseményt képez minden
olyan esemény, amely a telep zavartalan működését, testi épséget, a telep anyagi javait
és eszközeit veszélyezteti.

1.3 Fejlesztések
2008-tól nagy erőkkel megkezdődött a gyepmesteri telep felújítása. A valaha volt dögkút
megsemmisült, betonszarkofág épült rá. 2010-re bevezetésre került a vezetékes ivóvíz,
elektromos áram, kiépült a csatornarendszer.
A kutyakennelek száma jelenleg 16 db, a macskakennelek száma 4 db.
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2. ábra: Fényképek a gyepmesteri telep lakóiról
(forrás: Közterület Felügyeleti Csoport)

Irodakonténer került megvásárlásra a telepőr számára, szociális helyiséggel ellátva. Megépült
egy zárt konténertároló, a telep infrastruktúrája a hatályos állat egészségügyi előírásoknak
megfelel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019 novemberében az
Agrárminisztérium mint Támogató által ÉlfF/328-2/2019 iktatószám alatt kibocsátott
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Támogatói

Okirat

alapján

3.754.686

Ft

költségvetési

támogatásban

részesült

az

„Állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítése - 2019.” pályázati kiírás szerint
benyújtott pályázata tekintetében aszfaltburkolatok, útlapok és makadám burkolatok,
földmunkák tevékenységre.
Éves szinten átlagosan több, mint 11 – 12 millió forintba kerül a gyepmesteri teleppel és az
ebrendészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása. 2021. évben feladat-ellátási
szerződés keretében külső szolgáltató, az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány látja el a
gyepmesteri tevékenységet Veszprém város közigazgatási területén. A megállapodás egy évre
szól. A gyepmesteri telep rendeltetésszerű üzemeltetése csak komplexen, az állatvédelmi
szempontok megjelenítésével üzemelhet.
Szintén pályázati forrásból beszerzésre kerültek új eszközök, melyek a hatékony munkavégzést
segítik:
-magas nyomású mosó
-új tömlők
- új zárható utánfutó.
A telepen már fűtött kennelek is találhatók.
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2. Aktív egyesületek a városban
2.1 Állatvédő Egyesület Veszprém
Az Állatvédő Egyesület Veszprém állatvédő civil szervezetet
1992-ben alapították veszprémi polgárok, akik Tóth Miklósnét
választották az Egyesület első elnökévé.
A kezdeti időkben az Egyesület elsősorban a közvélemény tájékoztatásával, gazdátlanná vált
kutyák és macskák mentésével, ideiglenes befogadóknál történő elhelyezésükkel, telefonos
segélyszolgálat

működtetésével

honosította

meg

Veszprémben

a

szervezett,

civil

állatvédelmet. Többször is szót emelt a gyepmesteri telep fogyatékosságai miatt, az oda
bekerült állatok mentését, gazdához juttatását szervezte meg. Évente 150 – 250 közötti volt a
megmentett, örökbe adott, vagy ideiglenesen elhelyezett kutyák létszáma, úgy, hogy az
Egyesületnek telephelye sem volt, saját férőhelyek nem álltak rendelkezésére.
Később már saját kenneleket kapott vagy vásárolt, amelyek elhelyezését 2002 - 2003-tól az
Önkormányzat tette lehetővé a gyepmesteri telep elkülönített részében: elsősorban az onnan
kikerülő kutyák szocializálása, majd örökbeadása céljából. Ezzel, az ún. „szocializációs

részleggel” lényegében, az akkor (és korábban is) még szinte kötelező gyakorlatnak számító,
14 nap utáni altatás felszámolása volt a cél. Az együttműködés egyre eredményesebben és
hatékonyabban működött 2020. végéig.
Az ebrendészeti szolgálat állatvédelmi szemlélete fokozatosan erősödött, és egyre több lett a
megmentett állatok száma. Ritkábban fordult elő, majd meg is szűnt a férőhelyhiány miatti
euthanazia.
Az örökbeadás feltételeit az általánosan ismert és elfogadott állatvédelmi követelményrendszer
szerint szabályozta és gyakorolja az Egyesület. Azaz:
-

csak ivartalanított, mikrochippel ellátott, parazitáktól mentes oltott, egészségügyi
könyvvel ellátott kutyát – macskát ad örökbe,

-

az örökbeadási szerződés tartalmazza az állattartás legfontosabb alapelveit, az
örökbefogadó kötelezettségeit, valamint azt, hogy az Egyesület bármikor jogosult
ellenőrizni az örökbefogadott állat tartási körülményeit,

-

az örökbeadást megelőzően a leendő gazda és a választott kutya között több
találkozást, foglalkozási lehetőséget szerveznek, a kölcsönös szimpátia kialakítása, a
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megfelelő bánásmód begyakorlása vagy éppen a visszalépés lehetőségének
megteremtése érdekében.
-

Egyszeri találkozásra, első látásra, sohasem adnak örökbe állatot. Az előkészített
találkozások azt a célt is szolgálják, hogy felmérjék az örökbefogadó hozzáállását,
alkalmasságát. Ha kell, nemet mondanak.

A szűkös férőhely kapacitás miatt az állatvédelmi segítséget, beavatkozást igénylő lakossági
megkereséseket csak korlátozott mértékben tudják teljesíteni. Az ilyen estekben a közösségi
felületeken és más állatvédő szervezetek segítségével keresnek megoldást.
Változást jelentett az Egyesület életében az a körülmény, hogy a gyepmesteri telep
üzemeltetése 2021-től egy másik állatvédő civil szervezethez került. Tevékenységüket a
megváltozott körülményekhez igazítva kellett újjászervezni. Változtattak az addigi befogadási
gyakorlaton, már más szervezetektől is vesznek át a megürülő férőhelyeikre biztos
állategészségügyi háttérrel rendelkező kutyákat.
További változást fog hozni az évek óta várt és előkészítés alatt álló új állatotthonuk
megépülése, működésének megkezdése, amire nagyjából egy év múlva kerülhet sor.
Az

Egyesület

mindig

is

hangsúlyt

fektetett

és

fektet

az

állatvédelmi

nevelésre,

ismeretterjesztésre. A megalakulás óta számtalan rendezvény, iskolai és óvodai foglalkozás
keretében terjesztették a felelős állattartással összefüggő ismereteket, az ivartalanítás, a
mikrochippel történő jelölés szükségességét mint a kóbor kutya létszám csökkentésének
legfontosabb eszközeit.
Ismeretterjesztő tevékenységük kiemelkedő eseménye volt a belvárosi rekonstrukcióhoz
kapcsolódó, „Útitársak vagyunk” elnevezésű programjuk, amelyet a Veszprém TV mint
projektgazda közreműködésével valósíthattak meg. Ebben szemléltető eszközök, tablók, videó
filmek és oktatási célokat segítő diasorozatok készítésével és köztéren történő többszöri
bemutatásával (2012. – 2013. - 2014.) és a város valamennyi oktatási intézményéhez történő
eljuttatásával igyekeztek hozzájárulni a felelős állattartás gondolatának elterjesztéséhez. A
városi Önkormányzat segítségével és közreműködésével lebonyolított program három
témakört, a kutya – macskatartás szabályait, a társállat vagy díszállattartás kérdéskörét és a
településekre beköltöző vadon élő állatok problémakörét dolgozza fel közérthető formában.
Végül néhány adat az Egyesület által végzett gyakorlati állatvédelmi, örökbeadási tevékenység
bemutatására:
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Megnevezés/év

2017

2018

2019

2020

2021. 11. 10-ig

Kutyák
Befogadott db

25

20

45

17

6

Örökbeadott db

17

17

38

14

2

Elhullott db

0

0

1

1

1

Ivartalanítás db

17

18

35

15

2

Mikrochip db

24

20

44

16

5

Macskák
Befogadott db

45

44

52

57

21

Örökbeadott db

32

38

40

28

5

Elhullás db

9

6

4

10

1

Ivartalanítás db

14

21

33

45

12

Mikrochip db

1

0

1

0

0

Otthont az Állatoknak Alapítvány
Az Alapítványt 1993-ban alapította az Állatvédő Egyesület azzal a céllal, hogy forrásokat
gyűjtsön egy később megépítendő állatotthon létesítése érdekében. A pénz lassan gyűlt az
Alapítvány számláján, de 2010 körül már érdemleges összeg állt rendelkezésünkre, amellyel
belekezdhettek az építkezés előkészítésébe.
Az első gondot a leendő terület kiválasztása, megszerzése jelentette, végül a városi
Önkormányzat közreműködésével sikerült megvásárolni egy 1,8 ha-os területet, amelyből
közel 0,5 ha-t készítettünk elő az építkezésre, ami elkezdődött a terület megvásárlásával, majd
a termelésből történő kivonásával folytatódott. Közben több szakértői anyagot, speciális
terveket kellett készíttetni, végül a helyi építési szabályzat módosítása tette lehetővé a
tényleges tervezés megindítását. Május óta rendelkeznek építési engedéllyel, a napokban
kapják kézhez a kiviteli terveket, amelyeket ajánlatkérés céljából több lehetséges kivitelezőnek
küldenek el. Elsőként az elkülönítő (karantén) és a macskaház fog megépülni, majd a kiszolgáló
létesítményeket és a telepi infrastruktúrát alakítják ki. A második ütemben készülnek el a
kennelek, amelyek 50 kutya elhelyezését teszik majd lehetővé.
A megépülő telepet az Állatvédő Egyesület Veszprém fogja üzemeltetni, az Alapítvány a
későbbiekben is a források előteremtése érdekében fog munkálkodni.

16

Vezetőség
Böröczky Veronika – elnök
Tangl Emőke – gazdasági - pénzügyi megbízott
Borbély Lászlóné vezetőségi tag
Sigmond István – vezetőségi tag
Felügyelő Bizottság
Forró Ferenc – elnök, pénzügyi felügyelő
Németh Ferenc – bizottsági tag
Francz József – bizottsági tag
Elérhetőségek
Telefonszám: 20 / 368 0744 és 20 / 288 3728
E-mail cím: allatvedok.veszprem@gmail.com

2.2 Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány

Az Ultimátum Állatvédelmi Alapítványt 2001. április 19én alapították, amely 2002. június 11. óta működik kiemelten
közhasznú civil szervezetként.
Fő tevékenységei közé tartozik:


Az állatvilág-élővilág védelme érdekében az illetékes szervekkel való szoros
együttműködés. Hatóságok munkájának segítése, előmozdítása, kiegészítése.



A lakosság felé állattartással kapcsolatos feltételek széles körben történő propagálása.



Állattartással, állatvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletmód
népszerűsítése.



Állattartási kultúra kialakítása.



Az állatvédelmi törvény szellemében az állattartás, állategészségügyi szervekkel való
szoros együttműködés.



Elveszett,

megtalált

állatok

nyilvántartása,

propagandaanyagok,

tájékoztatók,

ismeretterjesztő kiadványok megjelenítése, terjesztése.
2021. január 1-től ellátja gyepmesteri feladatokat a város megbízásából.
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Vezetőség
Pintér Krisztián – elnök
Prókai Bea – elnök-helyettes
Elérhetőség:
Telefon: 70/411-2265
E-mail cím: info@ultimatum-allatvedelem.hu
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39/C 7/25.

2.3 Vackoló Közhasznú Állatvédő Egyesület
A Vackoló azzal a szándékkal alakult 12 éve, hogy segítse a
kiszolgáltatott állatokat. Az egyesület képviselői évente több száz
árva kutyát juttatnak otthonhoz, együttműködve a hatóságokkal.
A maroknyi csapat kemény küzdelemmel néhány év alatt
állatmenhelyet

alakított

ki,

amely

a

veszprémi

térség

legmagasabb létszámú állatotthona. A hiteles és elszánt munka nyomán sok önkéntes
csatlakozott a stabilan működő, küldetését maximálisan ellátó szervezethez. Az egyesület
vezetőjének és minden munkatársának alapvető elve az élet tiszteletben tartása, ehhez mérten
igyekeznek a nem hétköznapi feladatot ellátni hitvallásuk szerint: „A hely, ami rajtunk múlik, a
lelkünkre van bízva.”
Az egyesület 2019 decemberében megkapta a Vackoló a Kiemelkedő Társadalmi
Szerepvállalásért díjat. A rangos elismerést először adta át megyénkben a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Veszprém Megyei Szervezete a Veszprém
megyei Príma Díj átadóján.

Az egyesület elnöke: Farkas Zsuzsanna
Elérhetőség:
E-mail cím: vackoloveszprem@gmail.com
Telefonszám: 0670/942 68 95
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3. Az állatvédelemmel kapcsolatos előrelépések
3.1 Együttműködési megállapodás
(Forrás: https://www.police.hu)
Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
és Pintér Krisztián,

az

Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke

együttműködési megállapodást írt alá 2020. május 26-án a főkapitányság épületében.
Az együttműködés fő célja az állatkínzás, valamint a természetkárosítás megelőzése és
visszaszorítása, továbbá az állatvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás formálása egymás
tevékenységének kölcsönös segítése által.

3. ábra: Dr. Fellegi Norbert és Pintér Krisztián
(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezetihirek/egyuttmukodes-az-allatok-vedelmeert)
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3.2 Kialakítandó Állatvédelmi Kompetencia Központ
(Forrás: https://vehir.hu)
A Magyar Kormány támogatásának és Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Nemzeti
Állatvédelmi

Program

megújításáért

és

végrehajtásáért

felelős

miniszteri

biztosnak

köszönhetően mintaprojektként Állatvédelmi Kompetencia Központ kerül kialakításra az Északikörgyűrű mellett, várhatóan 2022-ben.
A leendő központ a védelemre, gondoskodásra szoruló állatok professzionális ellátása mellett
kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a megelőzésre, a figyelemfelhívásra, az oktatásra, valamint a
szemléletformálásra. Alapvető és fő feladata lesz a gazdátlan állatok befogadása, igényeik
szerinti megfelelő ellátása a végső cél eléréséig, az örökbefogadás lebonyolításáig.
A központ oktatás helyszínül is szolgál majd, így iskolás csoportok állatvédelmi oktatáson
vehetnek részt, a gyakorlatban is megtanulhatják, milyen a felelős állattartás, mit jelent egy
állatról való gondoskodás. Az Állatvédelmi Kompetencia Központ nem utolsó sorban szabadidős
tevékenységet, kikapcsolódást is nyújt. Sokaknak nincs lehetősége rá, hogy otthon
gondoskodjanak egy házi kedvencről, de szívükön viselik az állatok sorsát, és valamilyen
módon szeretnének részt venni gondozásukban is, segíteni nekik, örömet kapni tőlük, és
viszonzásul örömet adni nekik.
A központ helyszíne a 0393 helyrajzi számú, az Északi-körgyűrűn a Lidl áruház mögött található
területen

lesz.

Az

Állatvédelmi

Kompetencia

Központ

szakmai

megvalósítására

üzemeltetésére a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkot jelölték ki.

4. ábra: A kialakítandó központ tervezett helye
(https://www.veszprem.hu/hirek/kozelet/7550-allatok)
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és

3.3 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint kutyabarát intézmény
(Forrás: https://vehir.hu)
Hivatalosan az ország első megyei hatókörű kutyabarát könyvtárává vált az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár 2021. október 7-én, melyet kiállítással és kutyás találkozóval ünnepelt meg
az intézmény.
Dr. Baranyai Tamás igazgató az állatok világnapja alkalmából az alábbi gondolatokat mondta
a rendezvény megnyitóján:
„Az állatok világnapjának alapelve a World Wide Foundation megfogalmazása szerint az, hogy
az állatok boldogabbá teszik az életünket, segítő társként és barátként is boldogítják
mindennapjainkat. Ennek az ünnepnek is az a célja, hogy ember és állat kapcsolatát erősítse
és felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.”
Vargáné Ládonyi Erzsébet gyermekkönyvtáros javaslatára már egy ideje tervezték, hogy
kutyabarát intézménnyé váljanak.
A gazdik most már ebük társaságában is betérhetnek az épületbe, ez nem jelenti azt, hogy a
könyvtár elveszítené csendes, intim jellegét. A négylábúak behozatalát házirend szabályozza,
ami biztosítja, hogy csak megfelelően viselkedő kutyával lehessen belépni az intézménybe.
Emellett a jövőben kutyaterápiás foglalkozásokat is terveznek azok számára, akik most még
ódzkodnának az ebektől.
Az eseményen részt vett Ovádi Péter parlamenti képviselő, a Nemzeti Állatvédelmi Program
megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos és a rendezvény egyik legfőbb
támogatója, aki büszkeségét fejezte ki, amiért az országban elsőként egy veszprémi, megyei
intézmény kaphatta meg ezt a minősítést. A képviselő a Kormánnyal együtt kezdetektől fogva
azt a nézetet vallja, hogy az állatvédelemért, s annak kiemelt stratégiai eleméért, a felelős
állattartásért közösen kell tenni, illetve a legjobb, ha már az óvodás, iskolás környezetben is
megkezdjük a nevelést.
Ovádi Péter a rendezvényen elmondta:
„Azt a célt tűztük ki, hogy öt év múlva ott legyünk Európa élvonalában a felelős állattartást
illetően, ehhez pedig fontos, hogy minden fronton meg tudjunk jelenni. A könyvtár állatbarát
intézménnyé válása is ezt a törekvést segíti.”
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A rendezvényre látogatók a terápiás kutyákkal való találkozás mellett két kiállítást is
megtekinthettek. Chikán Erika fotográfus évek óta fotózza a kutyákat és gazdáikat; képeivel
legfőbb célja visszaadni a gazdi és az ebek közötti kapcsolatot, vagy amennyiben szóló
fotózásról van szó, a négylábúak jellemét, hogy az örök emlék legyen a gazdik számára. Ezúttal
utóbbi fotóiból nyílt kiállítás. Emellett a könyvtár Kis galériájában állították ki az intézmény a
megyei óvodások és iskolások körében meghirdetett, Kutyával az élet című pályázatára
beérkezett mintegy 300 pályaművét.

5. ábra: Megyei könyvtár Kis galériájában kiállított pályaművek
(Forrás: Vehir.hu)

3.4 Állatvédelmi program
(Forrás: https://elelmiszerlanc.kormany.hu/av-indoklas-btk; https://vehir.hu)
A Nemzeti Állatvédelmi Program egy olyan hosszú távú stratégia, amely több területre
összpontosítva szeretné kezelni az állatvédelem területén meglévő problémákat. Ovádi Péter
a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos
országgyűlési képviselői feladatai mellett országosan felel most ezért.
Ovádi Péterhez saját elmondása szerint mindig is közel állt az állatvédelem témája, hiszen már
gyermekként nagyszülei kertjében sok háziállat vette körül, politikusi pályafutása során pedig
többször kapcsolatba került olyan civil szervezetekkel, akik az állatvédelmet tűzték a
zászlajukra.
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Így miniszteri biztosi kinevezése elején is volt már rálátása azokra a problémákra, megoldásra
váró feladatokra, amelyekért most egy személyben ő lett a felelős.

6. ábra Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős
miniszteri biztos
(Forrás: Vehir.hu)
Ovádi Péter a párbeszédre szeretné építeni munkáját. Szerinte az állatvédelem nem
pártpolitikai kérdés, minden érintett véleményére, ötletére kíváncsi, ezért már most túl van
több egyeztetésen állatvédő szervezetekkel, hatóságokkal és önkormányzatokkal.
A program megújítása kapcsán az alábbi pontok kiemelt fontosságúak:


Az ivartalanítási program folytatása elengedhetetlen, mi több, ki szeretné terjeszteni a
lakosság felé is, az embereket is bevonni a támogatási rendszerbe, amelyhez csak a
tavalyi évben a Kormány 100 millió forintot adott.



Fel kell lépni a szaporítók ellen, akik tudás és ismeretek nélkül, engedélyek hiányában
tenyésztik az állatokat.



A felelős állattartást egészen kisgyermek kortól népszerűsíteni kell.
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Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek emberfeletti munkáját a jövőben még
inkább támogatni kell, ezen kívül felül kell vizsgálni a gyepmesteri telepek és
ebrendészetek működését, adott esetben állami forrásokkal fejleszteni ezeket.

7. ábra: Apród, a kerekesszékes tacskó
(Forrás: Vehir.hu)
Amennyiben a Kormány elfogadja majd a tervezetet, akkor az abban szereplő változtatások
egy még állatbarátabb országot, felelősebb magyarországi állattartást hozhatnak el.
A benyújtott törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyv jelenlegi szabályozásához képest bővíti
a természetkárosítás, az állatkínzás és a tiltott állatviadal szervezésének minősített eseteit.
Szigorúbb fellépést tesz lehetővé többek között a mérgezéses esetekkel, a különös
visszaesőkkel, a haszonszerzési céllal működtetett szaporítótelepekkel, illetve azokkal
szemben, akiket korábban már az állatok tartásával összefüggő tevékenységtől eltiltottak.
Az elkobzott állatok védelme érdekében a javaslat egyértelművé teszi, hogy az elkobzás
végrehajtásának általános lépéseit, különösen a megsemmisítést állatok esetében nem kell
elvégezni. A javaslat továbbá büntethetővé teszi a természetkárosítás előkészítését is, hiszen
a méreg vagy csalétek kihelyezése már önmagában veszélyes. Ovádi Péter értékelése szerint
a javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy az állatkínzás minősítő körülményeként határozza
meg az online, élő közvetítést.
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Szintén új elem, hogy az állatviadaloknak nemcsak a szervezői, hanem a résztvevői is
szabadságvesztéssel büntethetők. Ugyancsak szigorúbban lépnek fel a szaporítókkal szemben,
akiket a javaslat értelmében 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel lehetne büntetni.

3.5 Az Állatvédelmi Kódex
(Forrás: Polgármesteri Kabinetiroda)

A november 25-i közgyűlésen születik döntés az Állatvédelmi Kódexhez való csatlakozásról,
annak aláírásáról.
Magyarország első Állatvédelmi Kódexét 2021. október 4-én, az Állatok Világnapján a
kezdeményező Állatorvostudományi Egyetem mellett a 15 alapító szervezet közül többek
között az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Állatorvosi Kamara, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert írta alá.
A hazai állatvédelem történetében először állami és kormányzati szereplők, hatóságok és
szakmai szervezetek, a tudomány, a civil állatvédelem és az állatokkal foglalkozó szolgáltató
szektor kapcsolódott a kezdeményezéshez (előterjesztés melléklete). Az Állatvédelmi Kódex
egy olyan etikai szándéknyilatkozat, formálódó közösség, amelyhez minden állatokkal
foglalkozó vagy azokról kommunikáló szervezet csatlakozhat, amennyiben szívén viseli az
állatok jóllétét, és érdekükben tenni is kész.
A Kódex alapítóit az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani
Központja gyűjtötte össze és kérte fel közös munkára. A felkért szervezetek készségesen és
azonnal csatlakoztak a kezdeményezéshez, ebből is látszik, hogy hiánypótló összefogás jött
létre. Egy olyan állatszerető, értékelvű közösség született, amelynek tagjai önkéntes
elkötelezettséget vállalnak a szakmai alapokon és együttműködésen nyugvó állatvédelem
mellett.
A Kódex a társállatokat, a gazdasági haszonállatokat és a vadon élő állatokat is „lefedi”, és ezt
az első aláíró szervezetek köre is tükrözi. A Kódex nem titkolt célja, hogy az együttműködésben
részt vevő állami szereplők, állatorvosok, civil állatvédők, kutatók, agrárszakemberek,
rendőrök, vadászok, cirkuszművészek, vállalkozók stb. személyes kapcsolatokat is kiépítsenek,
így tegyék gördülékenyebbé az állatvédelem fejlesztését Magyarországon.
Az állatvédelmi kódex szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
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3.6 Mázli Nap
2021. november 6-án, először szervezték meg a Mázli napot, illetve kutyapikniket a városban.
Helyszín: Jutasi úti Barátság Park
Tágas kutyafuttatót építettek a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. munkatársai, melynek
hivatalos átadása is megtörtént a megnyitón. Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program
megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő és az
Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány alapítója nyitották meg a rendezvényt Jung Edina, a
Virágzó Veszprém Egyesület elnöke és a Vackoló Állatvédő Egyesület képviselőinek
részvételével.
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4. A jegyző szerepe állatvédelmi ügyekben
(Forrás: Közigazgatási Iroda)
Az állatvédelmi hatósági feladatok ellátása körében számos jogszabály határoz meg
feladatkört, vagy biztosít hatáskört részben a kormányhivataloknak, a járási hivataloknak,
részben pedig a jegyzőknek, de akár a szolgáltató állatorvosoknak is. A legfontosabb hatásköri
szabályokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ávt.), a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet tartalmazza. A felsorolt
jogszabályok által kijelölt állatvédelmi hatóságok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, a megyei kormányhivatal, a járási hivatal, valamint a települési jegyző.

Egyes állatvédelmi hatósági hatásköröket a felsorolt hatóságok párhuzamosan látnak el, ezek
közül kiemelhető az Ávt. 6-8. §-ában meghatározott rendelkezések megsértésének észlelése,
vagy bejelentés esetén eljárás lefolytatása vagy más hatóságnál eljárás kezdeményezése, az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében
meghatározott építési munka elvégzésére kötelezés, továbbá az állatvédelmi és állattartási
szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy
abbahagyására történő kötelezés.

A jegyző elsősorban az állat szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési
munka elvégzésére, az állat megfelelő mozgásterének biztosítására, illetve a tartós kikötés
megszüntetésére vonatkozó szabályok betartására tudja kötelezni az állattartót. Ezeken kívül
az állatvédelmi hatósági eljárás során tudomására jutott jogsértő magatartások észlelése, így
különösen a kötelező immunizálásra vonatkozó kötelezettség elmulasztása, vagy sérülést
okozó eb esetén jelzési kötelezettsége van a szankció alkalmazására hatáskörrel rendelkező
hatóság felé. Utóbbi esetben az eb egyedi veszélyessé minősítését is kezdeményezheti a
jegyző.
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A fenti típusú ügyekben a Hivatal hatósági feladatokat ellátó Irodája 2021. november 17.
napjáig Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén 9 db ügyben indított hatósági
eljárást és hat alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést. Ezen ügyek közül egy esetben került
sor kóbor állat biztonságba helyezésére, egy esetben eb szökésének megakadályozása
érdekében építési munka elvégzésére, egy esetben pedig az állatvédelmi szabályoknak
megfelelő tartási körülmények biztosítására történő kötelezésre. Négy esetben (ezek közül egy
alkalommal eb veszélyessé történő nyilvánítása érdekében) került sor állatvédelmi hatósági
eljárás kezdeményezésére a hatáskörrel rendelkező állatvédelmi hatóságnál. Állatvédelmi
bírság kiszabására, valamint állattartás korlátozására, vagy megtiltására okot adó körülmény
ebben az évben eddig nem merült fel.
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1. számú melléklet

Állatvédelmi Kódex szövege
Alulírott szervezetek (továbbiakban: Aláírók) annak tudatában, hogy


az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szellemében az állatok érezni,
szenvedni és örülni képes élőlények,



minden állategyed egyszeri és megismételhetetlen,



a biológiai sokféleség védelme és a természet fenntarthatósága korunk egyik
legfontosabb kérdése, és ennek szerves része lehet az állategyedek védelme,



az etikus fogyasztói magatartás, tudatos vásárlási szokások jelentősége folyamatosan
növekszik világszerte,



valamint az állatokkal szembeni kegyetlenség és az emberek elleni erőszak szoros
összefüggése immár tudományosan igazolt,



az Állatorvostudományi Egyetem által kezdeményezett és koordinált egyeztetések
eredményeképpen az alábbi szándéknyilatkozatot teszik.

Az Aláírók elkötelezettek a szakmai alapokon és összefogáson nyugvó állatvédelem mellett.
Az Aláírók aláírásukkal igazolják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az élő
állatokkal bármilyen módon kapcsolatba kerülő munkatársaik, tagjaik, illetve
önkénteseik a hatályos állatvédelmi joganyagot megismerjék és az abban
foglaltakat betartsák, különös tekintettel az általános állatvédelmi szabályozásra és azokra
a részletszabályokra, amelyek az Aláíró szervezet tevékenységéhez kötődő fajokat érintik.
Az Aláírók vállalják, hogy joghézag vagy nem egyértelmű jogi szabályozás esetén törekednek
az olyan jogértelmezésre, amely az élő állatok szenvedésmentességének célját szolgálja.
Az Aláírók vállalják, hogy lehetőségeikhez mérten követik a legújabb állatjólléti,
állatvédelmi, az állatok fájdalomérzetét és viselkedését érintő kutatásokat, és
törekednek arra, hogy ezeknek megfelelően fejlesszék az élő állatokkal kapcsolatos
szemléletüket, bánásmódjukat, technológiájukat.
Az Aláírók vállalják, hogy a felelős állattartást és az állatbántalmazás elleni fellépés
szükségességét képviselik tevékenységük és megnyilatkozásaik során.
Az Aláírók vállalják, hogy élő állatok sorsát érintő eljárásaik során szem előtt tartják az
állatok érdekeit. Ha egy eljárás vagy módszer helyettesíthető egy olyan eljárással vagy
módszerrel, amely az élő állat érdekét jobban szolgálja, az Aláírók erőforrásaikhoz mérten
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törekednek

utóbbi

alkalmazására,

illetve

erre

ösztönzik

munkatársaikat,

tagjaikat,

önkénteseiket is.
Az Aláírók vállalják, hogy amennyiben állattartók, igyekeznek a tőlük telhető legteljesebb
mértékben biztosítani a gondozásukban lévő állatoknak az „öt állati szabadságot” (éhség
és szomjúság nélküli élet, szükségtelen kényelmetlenség, fájdalom, megelőzhető sérülés és
betegség nélküli élet, lehetőség a fajnak illetve fajtának megfelelő viselkedés kifejezéséhez,
félelem

és

gyötrelem

nélküli

minimumkövetelményeket

élet).

Ha

megfogalmazó

erőforrásaik
állatvédelmi

megengedik,

keresik

jogszabályoktól

a

való

pozitív irányú eltérés lehetőségeit.
Az Aláírók vállalják, hogy kommunikációjuk során igyekeznek a felelős állattartással és
állatvédelemmel kapcsolatos gondolatokat is megosztani. Amennyiben rendelkeznek honlappal
vagy közösségi média felülettel, vállalják, hogy ezeken – tevékenységükhöz kapcsolódóan –
felelős állattartásra, a helyes állattartási kultúra megismertetésére, állatvédelemre ösztönző
bejegyzéseket is közölnek.
Az Aláírók vállalják, hogy amennyiben társadalmi felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos
akció szervezésére, vagy ebben való részvételre van lehetőségük, fontolóra veszik az általuk
választott állatvédelmi szervezetekkel való együttműködést is.
Az Aláírók vállalják, hogy az állatok védelmén túl törekednek a fenntarthatóság szem előtt
tartására, illetve környezetkímélő megoldások alkalmazására is.
A jelen megállapodást kezdeményező Állatorvostudományi Egyetem vállalja, hogy a Kódex
aláírását követően biztosítja azt az online felületet, amely segítségével a Kódexhez újabb
Aláírók csatlakozhatnak. A Kódexhez az első aláírást követően csatlakozni szándékozók
elfogadják, hogy az első Aláírók (továbbiakban Alapítók) többsége elutasító döntést hozhat a
csatlakozásról, illetve egy Aláíró kizárásáról is határozhat. Az Alapítók vállalják, hogy ezzel a
lehetőséggel csak rendkívül indokolt esetben élnek, akkor, ha alaposan feltehető, hogy a
csatlakozni szándékozó szervezet tevékenysége, szemlélete súlyosan ellentétes az Állatvédelmi
Kódex szellemiségével.
Az Aláírók kijelölnek egy kapcsolattartó személyt, és elérhetőségét megadják az
Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központnak,
állatvédelmi oktatási-kutatási célú kapcsolatfelvétel, illetve az Állatvédelmi Kódexszel
kapcsolatos információcsere céljából.
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