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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény állatotthonok létesítésére vonatkozó
szabályozási hiányosságra hívja fel a figyelmet. Kiemeli, hogy 41. §
(2) c) pontja kimondja, hogy állatotthon csak akkor létesíthető, ha
működtetése nem sérti a köznyugalmat. A bejelentő javasolja a túl
általános jogszabályi rendelkezés kiegészítését, szabályozás
pontosítását a közelben élő lakosság védelme érdekében.
Álláspontja szerint a jogszabály megalkotásakor nem kellő
körültekintéssel történt meg azoknak a veszélyeknek a felmérése,
áttekintése, amelyek az állatotthonok működése során a lakosságot
érintik. Az elmúlt időszak tapasztalatai, esetei szerint az
állatotthon közvetlen környezetében élő lakosság fokozott
zajártalomnak, bűzterhelésnek van kitéve. Problémát jelent
számukra az allergén anyagok levegőbe kerülése (állatszőr
mikroszkopikus jelenléte), fertőtlenítésre használt klórgáz szaga,
különböző
rágcsálók,
rovarok
elszaporodásával
járó
fertőzésveszély, lakott terület közvetlen közelében a vízbázis
szennyezése. A bejelentő álláspontja szerint az állatmenhelyek
nem jelentenek kisebb veszélyt a lakókörnyezetre, mint a
nagyüzemi állattartó telepek és a sintértelepek. Utóbbiakat pedig
nem működhetnek lakott település közelében! Javasolja
védőtávolságok meghatározását, konkrét, a lakosság védelmét
szolgáló jogszabályi rendelkezések kidolgozását különös tekintettel
a környező ingatlanok értékcsökkenésére. Kiemeli, hogy nem
vitatja az állatotthonok működésének szükségességét és
figyelembe kell venni az állatok jogait is, de úgy hogy a lakosság
érdekeit, alapvető jogait figyelembe veszik a létesítés során.
Felhívja a figyelmet, hogy egy Baranya megyében működő
állatotthon esetében is indokolt lenne a működés felülvizsgálata.
További kifogásként fogalmazta meg, hogy a telep sok esetben
nem tud befogadni „újonnan” behozott kóborló egyedet. Ez
számos alkalommal ahhoz vezet, hogy falkában kóborló kutyák
veszélyeztetik a gyalogosan közlekedőket.

lezárt

A Földművelésügyi Minisztérium a bejelentőnek írt válaszában
részletes áttekintést adott az állatotthonokra vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekről. Az állattartásra vonatkozó alapvető
szabályokat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) fekteti le. A
Minisztérium ismertette az Éltv. 6. § (1), (2) (5) bekezdésében
foglaltakat. Kiemelte, hogy az állattartás korlátozását megalapozó
értékek köre taxatív módon került megállapításra, így a
jogalkalmazó szervek azok körét nem bővíthetik. Az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §
(2) bekezdés e) pontja szerint állatotthon akkor létesíthető, ha többek között - annak működtetése nem sérti a köznyugalmat. A
köznyugalom a közösség tagjainak a közrendhez és a
közbiztonsághoz fűződő kollektív pozitív érzelmi kapcsolata, egy
olyan közösségi hangulat, amely abban jelenik meg, hogy a
közösség tagjai saját maguk illetve egymás személyét és javaikat
biztonságban tudják, és meg vannak győződve arról, hogy jogaik
gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése nem ütközik külső
akadályba. Annak megítélése, hogy az állatotthon működtetése
nem sérti a köznyugalmat hatósági mérlegelés kérdése, a létesítésre
irányuló szándékot bejelentő személynek nem szükséges azt
igazolnia. A 41/1997. FM rendelet 1. számú melléklet 1. § (1)
bekezdése szerint állatokat tartani - amennyiben külön jogszabály
másként nem rendelkezik - csak az Országos Építésügyi
Szabályzat által előírtaknak megfelelő helyen és építményben,
valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint szabad. Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése
kimondja, hogy az állattartó építmények elhelyezésének feltételeit a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a
környezetvédelmi követelmények figyelembevételével - a helyi
építési szabályzat állapíthatja meg. A Minisztérium tájékoztatta a
bejelentőt, hogy a zavaró állattartással szemben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) szerint a szomszédok birtokvédelmi igénnyel is és
szomszédjogi igénnyel is felléphetnek. A Baranya Megyei

Kormányhivatal megírta a bejelentőnek, hogy a bejelentés egy
részével összefüggésben az eljáró hatóság a Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya. Az
állatotthon működésének jogi szabályozásával és a Pécs-Somogy
területén lévő állatotthon tevékenységével kapcsolatos bejelentés
alapján az említett hatóság 2017. július 12-én ellenőrzést tartott a
telepen. Az ellenőrzés során a hatóság megállapította, hogy a
lakóházaktól a szélső kutya-kennel mintegy 100 m, a trágyatároló
300 m távolságra került kialakításra. A trágyatárolás zárt helyen,
szilárd padozaton történik, ahonnan évente kerül elszállításra
megállapodás alapján termőföld trágyázása céljából. A kennelek
takarítására használt víz és a trágya csurgalékvize zárt aknában
kerül gyűjtésre, ahonnan szippantással kerül rendszeres
elszállításra. A kennelek vizes takarítása naponta történik, ezért
nincs porképződés a környezetben. A rovar- és rágcsálóirtást
szerződés alapján rendszeresen végzik, a folyamatos állatorvosi
ellátás biztosított. Az állatok rendszeres védőoltásokat és
féregtelenítő szereket kapnak, kórokozó így nem kerül a
környezetükbe. Az állatotthon természetvédelmi feladatokat is
ellát (vadmadarak gyógykezelése és repatriálása), amelyben a
DDNP szakemberei is közreműködnek. A telep működését Pécs
MJV engedélyezte 2001-ben a megyei állategészségügyi hatóság
szakhatósági hozzájárulásával. Tevékenységük felügyelete
rendszeres természetvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, közegészségügyi és munkaügyi szempontból
egyaránt. A telep szabályzatában szereplő 460 férőhelyből jelenleg
205 kutyát és 48 macskát tartanak, így a kóbor állatok befogadása
folyamatos. Az ellenőrök nem tapasztalták zajártalom ill.
bűzterhelés fennállását sem az állatotthonban, sem a szomszédos
lakóövezetben. A védőtávolság általános érvényű meghatározását
a hatóság nem javasolja. A gyakorlatban a helyi viszonyok és az
állatotthon mérete szerinti egyedi elbírálás kellő biztonságot ad
közegészségügyi,
természetvédelmi
és
állategészségügyi
szempontból egyaránt.

