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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
állatvédelem  hatékonyabb  megvalósításával  kapcsolatos  feladatokról”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

Az állatvédelem hatékonyabb megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Az  Országgyűlés  -  tekintettel  az  állat-  és  természetvédelem  fontosságára  -  az  állatvédelmi
szempontok hatékonyabb érvényesítése és a társadalmi felelősségvállalás növelés e érdekében az
alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) ösztönözze az önkormányzatok, a gyepmesteri telepek és az állatvédelemmel foglalkozó civil
szervezetek összehangolt és egymást segítő feladatellátását,

b) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V . 28.) FM rendeletet módosításával
tegye  lehetővé,  hogy az  élő  állatokkal  kapcsolatos  gyepmesteri  feladatok  ellátására  a  személyi
jövedelemadó  1%  fogadására  jogosult  állatvédő  szervezetek  is  jogosulttá  tehetőek  legyenek,
amennyiben megfelelnek a jogszabályi feltételeknek és ezen feladatok ellátását vállalják,

c)  a  fent  említett  rendeletet  úgy módosítsa,  hogy amennyiben az  előző pontban lévő feltételek
teljesülnek, úgy a gyepmester feladata kizárólag az elhullott állatokkal való feladatok elvégzésére
szűküljön,

d) pénzügyi  eszközökkel ösztönözze a fent említett  állatvédő szervezetek gyepmesteri  feladatok
ellátásában való részvételét.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  állategészségügyről  szóló  2005.  évi  CLXXVI.  törvény  43.  §  (1)  bekezdése  alapján  „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.”

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 . (V. 28 .) FM rendelet 5 . számú
függeléke  a  gyepmesteri  telepeket  ruházza  fel  a  fenti  feladatok  ellátására.  A  társadalmi
felelősségvállalás  ezen  a  téren  is  elengedhetetlen,  hiszen  az  állatvédelem  legfőbb  célja  az
emberek és állatok kapcsolatának helyreállítása. Ez olyan össztársadalmi érdek, amelyhez az
egész  társadalomnak  hozzá  kell  járulnia.  Véleményünk  szerint  az  élő  állatokkal  kapcsolatos
feladatok ellátására megfelelőbb lenne egy állatvédő szervezet, amennyiben megfelel a törvényi
feltételeknek. Ennek ösztönzésére költségvetési támogatásra van szükség, hiszen a jogszabályok
sem érhetik  el  céljaikat  és  végrehajtásuk sem lehet  eredményes  megfelelő  pénzügyi  fedezet
nélkül.

Mivel  az  állatvédelmi  szervezetek  gyepmesterrel  való  együttműködése  nagyon  eltérő  az
országban, ezért fontos lenne, hogy az együttműködésüket a Kormány - mind anyagilag, mind
erkölcsileg - ösztönözze.
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