Tájékoztató!
Kérem, hogy a tájékoztatást figyelmesen olvassa el!
2013. évtől kezdődően az állattartással kapcsolatos szabálysértési Hatóság, a B. –A. .- Z.. Megyei
Kormányhivatal.
A korábbi évekhez képest változás, hogy nincsen többszöri felszólítás, türelmi idő és tolerancia.
Amennyiben az eb tartó nem tartja be a felszólító levélben hivatkozott jogszabályokat, a feljelentést
az eb nyilvántartást vezető település hatóságának, meg kell tennie a Kormányhivatal felé.
Az eb ezután történő beoltása, féregtelenítése, chippelése nem fogja mentesíteni a bírság megfizetésétől, mivel a törvényben, vagy jogszabályban leírt kötelezettségének határidőben nem tett
eleget.
A jogszabály szövege: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban állatvédelmi törvény.) 43. §. (1) bekezdése alapján: Aki tevékenységével vagy
mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat
előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és
különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Már sok példa a magas összegű bírságolásra, amiből egyet kiemelnék: Egy Borsodszentgyörgyi
település eb tartója, nem oltatta, nem chippeltette, és nem megfelelő módon gondoskodott a kutyája
tartásáról, a kormányhivatal által kiszabott, adók módjára behajtható birság: 270.000 Ft lett!!!
Méltán merülhet fel a kérdés, hogyan jött ez ki ez a magas összeg?
Az eljáró Állatvédelmi Hatóság bírságolása a kiszabható szabálysértési alapbírság (15.000.Ft) szorzókkal megemelt tétele lesz! Mivel, aki nem oltatta be a jogszabályban meghatározott időn belül a
kutyáját és ezáltal az immunizálási időszakot túllépte, abban az esetben már veszélyeztetést jelent
az emberek számára! Az oltás elmulasztása 15.000 Ft, ha nem is chippeltette be annak a szorzója
3x, azaz az alapbüntetés 3 x 15.000 Ft= 45.000 Ft. Ha ugyanazon kutya biztonságos elhelyezéséről
sem gondoskodott a gazdája az újabb 6 x –os szorzó vagyis 3x6x15.000 Ft= 270.000 Ft (mivel a
szorzók összeszorzásával 18 x 15.000 Ft lesz a büntetés összege), és ez csak a minimális összeg,
mert ha ezután sem tesz semmit a gazdi, a bírságolás ismétlődik újabb szorzó jön hozzá, az elkövetés illetve mulasztás számának megfelelően. Az első esetben az alapszorzó 1. A másodikban 2 és
így tovább!!!
FENTIEKEN ÉRDEMES ELGONDOLKODNI!
Mivel felszólítás annak lett kiküldve akinek kutyája a 2012. évi eb nyilvántartásban szerepelt, már
nem elfogadható az sem, hogy a szabálysértési eljárás megindítását követően közli nyilvántartást
végző hivatallal a kutyájának időközbeni elpusztulását, vagy tulajdonos változását, mivel annak
tényét 30 napon belül be kellett volna jelezni, így vélelmezhetővé válik az is, hogy a kutyáját az
oltás, vagy chippelés elkerülése végett kiirtotta, ami viszont egyben, már bűncselekmény is!

