Állattartási szabályok 2021
/Hernádszentandrás/
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok
megszegéséért kiszabható büntetés összege jelentősen megemelkedett.
Az ebtartás főbb szabályai a következők:
 A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról (megfelelő táplálás, víz
biztosítása, stb…), szökésének megakadályozásáról.
 Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél
kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél,
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.
 Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen. Közterületen ebet csak olyan személy
vezethet (csak pórázon), aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
 A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának
beadatni, valamint az ebet transzponderrel (chip) megjelöltetni.
 Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget,
állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság,
adók módjára behajtandó köztartozás.
Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7.
napjától a korábbi 15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság
alapösszegét. Bármilyen ez irányú szabálysértés vagy bűncselekmény bejelentése
állampolgári kötelesség. Történhet szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségeken:
Encsi Járási Hivatal – Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály:
/Állatvédelmi Hatóság/
Hatáskör: a településen tapasztalt állattartással kapcsolatos összes szabálysértés(!)
Elérhetőségek: Tel.: 06 46 596 307; E-mail: allategeszsegugy.encs@borsod.gov.hu
Jegyző:
Hatáskör:
 a település belterületén a kóbor állatok befogatása és elhelyezése
 az eb egyedi veszélyessé minősítésének kezdeményezése az állatvédelmi hatóságnál
 háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírás végzése
Elérhetőségek: Tel.: 06 46 556 101; 06 46 456 201
Rendőrség:
Hatáskör:
 Állatkínzás és egyéb bűncselekmények (Állatnak ok nélkül fájdalom vagy maradandó
egészségkárosodás okozása, állat elhagyása, állat megölése, stb…)
Elérhetőség: Tel.: 112

