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Tájékoztató Grampsch Rita szerződött állatvédelmi szakember tevékenységéről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. április 13-án kötött szerződést Grampsch 

Ritával, hogy a 7/0217.(III.31.) számú, az ebek tartásáról szóló rendeletben foglaltak 

megvalósulása érdekében az ebek összeírásával, beazonosításával kapcsolatos 

feladatokat lásson el, segítse elő a gyepmester munkáját, működjön vele együtt. 

Grampsch Rita készített egy beszámolót az elmúlt négy hónapban végzett 

tevékenységéről. 

 

Kérem a tisztelt Bizottság és Képviselő-testület tagjait, fogadják el a beszámolót. 

 

Biatorbágy, 2017. október 10. 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Tarjáni István s.k. 
   polgármester 

 
 
 
 
 
 

Melléklet: beszámoló 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Településfejlesztési Bizottságának 

 
/2017. (X. 26.) határozata 

 
 

Tájékoztató Grampsch Rita szerződött állatvédelmi szakember tevékenységéről 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra 
javasolja Grampsch Rita szerződött állatvédelmi szakember tevékenységéről készült 
beszámolót 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
 
 

Kecskés László 
elnök 

 



          Állatvédelmi referens munkájának összefoglalója az elmúlt 6 hónapra vonatkozóan 

 

Az elmúlt 6 hónapban a munkám során képet kaptam Biatorbágy lakosságának állatártási szokásairól. 

Van : -csavargó kutya: 104 db ebből 

          -ismert csavargó 55 db 

          - kidobott: 8db 

          -oltás nélküli:  min. 46db ( mindnél nem tudtam ellenőrizni) 

         - chip nélküli: 26 db 

         - rosszul tartott: 3 db 

         -rossz adat az adatbázisban: 11 db 

        -rendőrségi eljárás: 8db 

         -szomszédok rossz viszonya a kutyákra terelve: 5db 

         -lemondás: 4db 

         -más település segítségkérés: 12 db 

         -Önkormányzathoz bejelentés 14 db 

         

Sajnos az adatbázishoz járó hozzáférési kódot még nem kaptam meg, ennek hiányába még jobban 
nehezített a feladat ellátása.  

A legnagyobb probléma a csavargó kutya városunkban. Mint azt tudjuk egy kutya azért csavarog, 
mert a gazdi nem törődik vele, nem neveli, nem szán rá időt, nem ivartalanítja, stb. Sajnos ezeknél az 
eseteknél kivétel nélkül mindnél van lejárt oltás, rossz adat van a regisztrációjuknál vagy hiányzik a 
kötelező chip.  Mindez a gazdi hozzáállását mutatja. Van gazdi aki elfogadja a tanácsaimat és valóban 
megtesz a figyelmeztetésem után mindent, másnap oltatja, rendezi az adatokat, esetleg kerítést 
foltoz. De  a csavargók fele sajnos ismert csavargó, tudom ki a gazdi ismerem, sokszor kértem, 
figyelmeztettem, hogy ne engedje az utcára, sajnos sokszor semmire sem megyek a beszélgetéssel. 
Vannak olyanok is, akik kifejezetten cinikusan viselkednek amikor több alkalommal figyelmeztetem 
őket, hogy a lakosság megelégelte, hogy állandóan kint van a kutyája az utcán. Ilyen esetben 
megteszem az Önkormányzathoz való bejelentést.  

A bejelentéstől még újabb 1 hónapja van a gazdinak rendezni a dolgot, szerintem ez az idő túl hosszú. 
Az Önkormányzat még mindig csak figyelmeztet, megkéri a gazdit, hogy tegyen eleget a szabályok 
betartásának, majd ezután kapja meg a pénzbírságról szóló felszólítást. 

Ezen úgy érzem változtatni kellene, ennek eredményesebben kellene működnie, mert nem értik az 
emberek, ha hazavittem már 14-szer Buksit, hogyan folytatódhat úgy a történet, hogy még mindig 
minden szankció nélkül ismét az utcán van. 

Sok esetben ha nem érem el a gazdit, akkor vagy én elszállásolom addig a kutyát vagy az Animal City 
panzióba tudom elhelyezni, amíg a gazda előkerül.  



A kidobott elűzött kutyákat eddig kettő kivételével minden esetben a Mancs Rancs Alapítvány vette 
gondozásba, a karantén letelte után oltatta, ivartalaníttatta és gazdát keresett számukra. 

 Szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok segítséget kapok a Mancs-Rancs Állatmentő Alapítványtól, 
az Animal City kutyapanziótól és Kincses Imrétől a Zöld Sziget Állatmenhely vezetőjétől. 

 

A másik nagyon fontos probléma az oltatlan/ lejárt oltású kutyák. Egy kutya, ha nem rendelkezik 
érvényes veszettség elleni oltással és megharap valakit,  akkor az ember a tetanusz oltás mellé 10 
héten keresztül az ANTSZ-nél 5 db veszettség elleni védőoltást kell kapjon. Ezt az emberek nagy része 
tudja (sokuk környezetében fordult már elő ilyesmi) és a visszajelzésekből az jött ki, hogy a kutyát 
tartó és nem tartó egyértelműen követeli, hogy a kutyák a törvényben előírtak szerint veszettség 
ellen oltva legyenek. Bármelyikük kikerülhet az utcára és hiába nem veszett a kutya, ha nincs oltása, a 
sérült embert úgy kezelik, mintha a kutya veszett lett volna. Sokan avval is tisztában vannak a lakosok 
közül, hogy aki nincs chipezve, az oltva sincs, mert a kettő ma már együtt működik. Erre a lakossági 
igényre mindenképp oda kell figyelni a jövőben. 

Sajnos tudomásomra jutott, hogy van olyan állatorvos, aki a praxisa utolsó éveiben egyáltalán nem 
vezette az adatbázisba az oltásokat, ettől függetlenül oltotta a kutyákat.  Valószínűleg ennek nyoma 
van az ebösszeíró íveken. 

Nagy segítség lenne a helyi állatorvosokkal megegyezni, figyelmeztessék a gazdikat a következő oltás 
esedékességéről, és tájékoztassák a gazdikat a törvény szerint milyen büntetés várható, ha a 
kutyában nincs avagy lejárt oltása van. 

Fontosnak tartanám, hogy a kidobott kutyák/ rosszul tartott kutyák esetében, ha kiderül a gazdi 
kiléte a törvényben erre vonatkozó felelősségre vonást mindenképp tegyük meg. Indokolt, kirívó 
esetben az állattartástól is eltiltanám a volt gazdát. Sokszor kérdezik az emberek mi lett az 
eredménye 1-1 esetnek és úgy érzem a figyelmeztetés- válasszal nem elégednek meg, ha egyszer azt 
ígértük, igyekszünk az Önkormányzattal, állatvédőkkel Biatorbágy állattartási kultúráján javítani. Ez 
esetben az állattartástól is eltiltanám. 

8 kutya esetében történt rendőrségi eljárás, minden esetben maximális gyors segítséget kaptunk a 
körzeti megbízottól. 

Az ebösszeírás sajnos nem hozta meg a valós eredményt, mint ahogy az látható volt előre, az 
emberek nem veszik komolyan. Ez baj. Én mindenképp javaslom a szúrópróba szerű ellenőrzést 
különösen a kül-,  üdülőterületeken, mert a legtöbb problémás eset onnan érkezik. 

Mindenképp nagyobb figyelem felkeltést kellene tenni, esetleg a következőnél címre szóló levél 
kiküldését javasolnám. Ez az egyetlen módja, hogy mindenkihez eljusson. A levélben a kiróható 
büntetést is megírnám (ha a gazda kötelezően előírt dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést, 
adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette 30000.- Ft-al 
büntethető.) 

 Összesen 832 db bejelentés érkezett, ez volt már bejelentve, új bejelentett vegyesen. Ez 
mindenképp jobb mint a 2014 es eredmény, de mindannyian tudjuk ennél sokkal több kutya él 
városunkban. 

 



Sajnos a macska problémák terén egyenlőre kilátástalan helyzet. Nagyon sok kolónia él városunkban, 
sok idős ember ugyan eteti őket, de semmiféle orvosi ellátást nem biztosít számukra, az ivartalanítást 
viszont anyagi okokból nem teszik meg. Ez sajnos 2 macskából két év alatt több mint 300 utód 
születik. Ezek a cicák sajnos rengeteg fertőző betegséget hordoznak egymást fertőzik. Ráadásul a 
legtöbb kóbor macska vad, örökbeadhatatlan, ill. legyünk őszinték, kinek kell vidéken macska, kinek 
lehet örökbe adni, ha a szomszéd mindig ellát újabb és újabb kicsikkel. Itt egyedüli megoldást a kóbor 
macskák ill. a házhoz odaszegődött macskák ivartalanítása hozhatna eredményt. Így a javaslatom az 
lenne, hogy kell egy ivartalanítási alapot képezni a bejövő bírságokból és a szociálisan rászorult 
gazdák macskáit, kutyáit ebből támogatva ivartalanítatni. 

 

Összeségében látványosan javul Biatorbágyon az állatvédelem, egyre több ember figyel fel a bajba 
jutott állatokra, illetve igényli, kéri számon a gondos tartást. A Facebook oldalunk 2221 tagja aktívan 
részt vesz minden egyes utcán látott elhagyott, csavargó állat sorsának megoldásában. Sok esetben 
megállnak, próbálnak segíteni a bajba jutotton, sokszor hangot adnak felháborodásuknak, hogy 
milyen gazdák léteznek. 

Rengeteg esetben kérnek segítséget, tanácsot, ez mindenképp azt jelenti, hogy valami jó irányba 
elindult Biatorbágyon. 6 hónap alatt megrendezésre kerül a második rendezvényünk is, ahol szintén 
az árva befogadóra váró kutyák, a gondozás, a helyes tartás, a foglalkozás, a gyerekek kutya baráttá 
nevelése lesz a téma. Ezeken a rendezvényeken is egyre több Biatorbágyi lakos vesz részt. 

 

Biatorbágy 2017. október 10 

Grampsch Rita 
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