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Állatok Világnapja
Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és haszonállatok. E kapcsolatra hívja fel a
figyelmet az Állatok Világnapja, amit Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének
emlékére október 4-én tartanak. Az Állatok Világnapjának célja, hogy az ember-állat barátságot
megerősítse és felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára, hiszen az állatok nem csak boldogabbá
teszik életünket, de segítik is mindennapjainkat.
A felelős állattartói magatartás mindenki számára alapvető értékké kell, hogy váljon. Az elmúlt
években jelentősen javult a jogszabályi környezet: kötelezővé vált többek között a kutyák chipezése,
tiltottá a gömbakvárium, a tartós kikötés, a fülcsonkítás, az állatkínzás pedig ma már
bűncselekménynek minősül.
Felelős állatartás náhány szabálya:
-

Táplálás: Kedvenceiknek is azt adjuk, amire szükségük van. Mindig ugyanabban az időben, a
nekik legmegfelelőbb eledellel tápláljuk őket! Az állatok előtt mindig legyen elegendő tiszta
víz.

-

Egészség: A kutyáknak és macskáknak minden oltást időben adassunk be. Gondoljunk arra is,
hogy akkor is lehet valami bajuk, ha nem panaszkodnak, ezért évente legalább egyszer
ellenőriztessük egészségi állapotukat az állatorvossal.

-

Mozgásigény: A kutyáknak életelemük a mozgás. A lakásban tartott kutyákat naponta legalább
kétszer, de akár többször is el kell vinni sétálni. A lakásban tartott kisállatoknak (hörcsög,
madár, hal, hüllő) is van mozgásigényük, ezért számuknak és méretüknek megfelelő élőhelyet
alakítsunk ki részükre!

-

Foglalkozás: A kutyákkal kapcsolatosan rendkívül fontos momentum, a foglalkozás, tanítás. A
kutya magától nem lesz jól nevelt és szófogadó.

-

Megfelelő környezet, alapvető szükségletek: A kutya esetében fontos, hogy legyen egy száraz,
szigetelt, meleg, saját hely, ahová rossz idő esetén behúzódhat, ahová elvonulhat, ahol tud
nyugodtan pihenni.

-

Felelős gondolkodás alapja – utódok: Nagyon fontos az ivartalanítás. Minden évben több ezer
olyan kutyus/cica jön a világra, ami vagy az utcán, vagy a gyepmesteri telepeken végzi. A
menhelyek tehetetlenek és már számos esetben nem tudnak segíteni, mert a kapacitásuk,
tartalékaik végesek!

-

Egyedi azonosítás: Szintén a felelős állattartás egyik fontos része egy apró microchip, amit az
állat bőre alá ültetnek be. Ez a chipszám bekerül egy központi adatbázisba a gazda adataival
együtt, így ha az állatot megtalálják és leolvassák az azonosítószámát (állatorvosi rendelőben
pl.), akkor már tudják is értesíteni az aggódó családot.
Még egy nagyon fontos dolog! Az a tulajdonos, akinek a kapcsolata ténylegesen a
szereteten alapul, az NEM tartja láncon, vagy egy néhány négyzetméteres kennelben a
kutyáját.

Mit tehetünk az állatkínzás ellen?
Az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény ezért az állam megalkotta az állatok védelméről szóló
törvényt, 2004-től pedig e cél elérése érdekében a büntetőjog eszközrendszerével is fellép. Az
állatvédelmi törvény kiterjed a haszonállatokra, a kutatási célra használt állatokra, a verseny- és
sportcélra tartott állatokra, a munkakutyákra, a vadászatra alkalmazott állatokra, a cirkuszi állatokra, a
házi kedvencekre, szőrméjükért tenyésztett állatokra és a veszélyes állatokra egyaránt.
Ebből a jogszabályból ismerhetjük meg, az állatok tartásának általános szabályait, az állatokon
végezhető beavatkozás módjait, az oltási kötelezettség eseteit, az állatkísérletek végzésének szabályait,
az állatok szállításának szabályait, illetve az állat életének kioltásával kapcsolatos szabályokat is. Azt
tanácsoljuk, hogy mindenképpen bízza a hatóságokra az állatkínzókkal szembeni eljárások
lefolytatását.
A jogszabály szerint elsőfokú állatvédelmi hatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih), a Pest Megyei Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi
hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a település jegyzője, így a felsorolt szervek bármelyikénél
lehet bejelentést tenni.
A Nébih ingyenes Zöldszámán is tehető bejelentés: 06-80-263-244
A Kutyakötelesség c. kiadványunk, amely a felelős kutyatartás jogszabályi hátteréhez nyújt
útmutatást, letölthető innen: https://goo.gl/DQjafV
Ma már sokak számára kiemelt kérdés az állatvédelem. Az állatok amennyire társai az embernek,
legalább annyira kiszolgáltatottak is gazdáiknak. A helyzet javításához egyaránt szükség van a
felelősen gondolkodó emberekre, a civil szervezetekre és a hatóságokra.

Kérjük, fogadják meg a
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