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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 elkészítette beszámolóját az elmúlt évben végzett tevékenységéről. 

 

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

amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Biatorbágy, 2018. november 6. 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Tarjáni István s.k. 
   polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Hajdu Boglárka 
 
 
 
 



 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

Településfejlesztési Bizottságának 
 

/2018. (XI. 29.) 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 

                                               2017. nov. 01-től 2018. okt.31-ig 

 

Az elmúlt egy év számadatok alapján: 

Csavargó kutya 136 db 

ebből ismert csavargó: 62db 

Kidobott kutya: 17db 

Oltás nélküli: 50 db 

Chip nélküli: 27 db 

Rosszul tartott: 10 db 

Rossz adattal nyilvántartva a Petvetdata adatbázisában: 24 db 

Rendőrségi eljárást igénylő: 6 db 

Kutyáról lemondó eset: 17 db 

Más település segítségkérés: 16 db 

Önkormányzathoz való bejelentés: 27db ebből 6 db pénzbírsággal sújtott, 
melyből 2 db nem került még befizetésre. 

Ekkora településre nézve egy év alatt ez jó eredménynek számít. Felére 
csökkent a csavargó kutyák száma. A lakosok egyre jobban megértik, és 
elfogadják, a kutya felügyelet nélkül nem közterületre való. 

Van még néhány gazdi, aki ezt az előírást nem tartja be, de idővel ők is be 
fogják látni, mivel egyre nagyobb a nyomás a törvényt tisztelő lakosok által és 
természetesen általam is. 

A szabályokat nem betartó gazda továbbra is többszöri kérésem nem 
figyelembe vétele után kap felszólítást, majd büntetést. 

Fontosnak tartom a következő időszakban a hiányzó, lejárt veszettség elleni 
oltások kiemelt kezelését. 

Munkám során sok olyan gazdás kutyával találkoztam, amelyik nem 
rendelkezett veszettség elleni oltással. Ezt nem csak, hogy törvény írja elő, 
hanem komoly veszélyt is jelenthet, hiszen ez nem csak az állatot, hanem az 



embert is védi. Sokan azért nem segítenek a kóborló állatot megfogni, mert 
bebizonyosodott, hogy azok nagy része nincs oltva és elég egy kisebb sérülés, 
már oltássorozatot kell kapnia a kutyával érintkezőnek. 

Megengedhetetlen, hogy ezt a törvényt ne tartsák be a gazdák büntetlenül. 

 Van olyan kutya, akinek több éve lejárt a veszettség elleni oltása, tavasszal 
kértem pótolják, és ez a mai napig nem történt meg.  Itt mindenképp szigorítani 
kell. Azt gondolom, aki 2 héten belül nem pótolja, bírsággal kell sújtani. 

 

Nagy segítség lenne a helyi állatorvosokat is bevonni, hogy figyelmeztessék a 
gazdikat, a következő oltás időpontjáról, megemlítve amennyiben elmarad  
pénzbírságot kaphatnak érte. 

Érezhető, hogy ivarzási időszakban több a csavargó kutya. Ennek oka, hogy a 
gazdik még mindig nincsenek megfelelően tájékozódva az ivartalanítás 
fontosságáról, ill. a költség. 

Sajnos nem minden állatorvos pártolja a műtétet, így előfordul sajnos, hogy én 
rábeszélem a gazdit végre, ő rászánja magát, az állatorvos meg lebeszéli. 

Továbbra is nagyon sok segítséget kapok a Mancs Rancs Állatmentő 
Alapítványtól, az Animal City Panziótól, és a Zöld Sziget Állatmenhely 
vezetőjétől Kincses Imrétől. 

Az Alapítványnak köszönhetően szinte alig került be elűzött, lemondott kutya a 
Zöld Sziget menhelyre, mert az Alapítvány szinte mindegyiket gondozásába 
vette, és elhelyezte az Animal City panzióban. Ott várták meg a kutyusok az 
oltási programjukat, egészségügyi rendezésüket, onnan kerültek gazdikhoz. 

 

Azok a gazdák, akik lemondanak kutyáikról, altatásra ítélik elütött, sérült 
kutyájukat, akik kidobják őket és kiderül kilétük, semmiképp nem úszhatják 
meg felelősségre vonás nélkül. Több alkalommal előfordul, hogy problémájuk 
van a kutyájukkal, vagy csak felnőtt, öreg, emiatt leadják és 1-2 hét múlva már 
ott egy másik kutya náluk. A kutya érző lélek, nem cseretárgy, így semmiképpen 
nem lehet az ilyen esetek mellett elmenni szó nélkül. . 

Aki megkapja az állattartástól való eltiltást, azt szigorúbban kellene ellenőrizni, 
hogy ne gyűjtögethessen újabb állatokat tovább, mert komolytalannak tűnik a 
hatóság intézkedése. 



 

A macskahelyzet sajnos elkeserítő. Rengeteg cica él kinti tartásban, ivarosan, 
oltás nélkül. (ez sajnos egész hazánkra érvényes) Több helyen lehet találkozni 
egész kolóniákkal is. Sajnos a cicák nagyon szaporák, laza tartásuk miatt (nem 
oltottak, nem ivartalanítottak) sok könnyen átadható fertőző betegséget 
hordoznak. 

Egy macska ivartalanítási díja lány: 10000.-22000.- 

                                                       fiú: 7000.- 15000.- 

ezt az összeget kevesen vállalják, idős emberek  megsajnálják, etetik őket, de 
semmiféle orvosi ellátást nem kapnak, így ivartalanítva sem lesznek. 

 Egy-egy cica egy év alatt 14-18 kiscicát hoz világra. Muszáj lenne erre valami 
támogatást találni. 

 

Egyre több probléma mutatkozik a ”hegyi” állattartókkal.  

Katalin hegy, Szarvas hegy, Kutya hegy, Ürge hegy, Öreg hegy, Pecató 

Az állattartási moráljuk olyan, mint egy időutazás. Rájuk a szabályok nem 
vonatkoznak, nem is érdekli őket. Kint az utakon bandákba verődve 
csavarognak a kutyák, kergetik az autókat. Chip oltás nagyon hiányos. Aki 
megunja kutyáját, laza egyszerűséggel kiteszi az út szélére. Mivel nincs chip, így 
nehéz megtalálni a felelőtlen gazdát. 

A macskák is kidobva ott felejtve szaporodnak, kolóniákba verődve, egymást 
megfertőzve. 

Jön a tél a telkesek hazamennek, kutyát macskát ott felejtik, nem érdekli 
őket.1-2 odatévedt macskát elkezdenek tavasszal etetni és mire ősszel 
hazamennek 7-8 lesz belőlük. Muszáj lenne megértetni evvel a lakó 
közösséggel, hogy területtől függetlenül a szabály mindenkire vonatkozik. 

 

Róka helyzet. Sajnos egyre több rókával lehet találkozni a lakott területen. A 
rókák egyre szelídebbek, nem félnek az embertől. Sajnos az emberek az 
információ hiánya miatt sokszor pánikba esnek. 



A Nébih által kiadott veszettségi térkép szerint nincs veszettség Biatorbágy 300-
350 km es környékén.  

Valójában nem jelent veszélyt a rókák megjelenése, de szelídségük miatt 
mindenki azt gondolja „biztosan veszett.”  

Sajnos rengeteg szemét van szétszórva, sok a rendezetlen gazos telek, (ami a 
rókának szuper búvóhely) könnyebb kukáznia, mint vadászni. Sajnos sok család 
eteti a rókákat, a róka szelíd lesz, oda szokik, aztán megy és várja a vacsorát. Az 
elmúlt télen összesen 15-20 bejelentés volt róka ügyben. 

Ahol szükséges volt ott kihelyeztem a róka csapdát, és megfogtuk az állatot, 
majd elvittük erdei részre és szabadon engedtük őket. Sajnos egy ügy altatással 
végződött. 

 A lakosságot, iskolásokat, óvodásokat fontos lenne tájékoztatni, hogy nem kell 
piszkálni, bántani, nem kell félni tőle, a róka el fog menni. 

Sajnos sokszor a Szentháromság téri iskola hátsó udvarán találkozhatunk 
szembe velük, közel a tópart, könnyen bejönnek az utcákba. Amíg az iskola 
kerítése a Rákóczi utcai oldalon olyan, mint egy képzeletbeli kerítés, addig a 
róka boldogan fog szendvicset kunyerálni a gyerekektől. Ebből viszont a 
pánikba esett szülők botrányt fognak rendezni.  

Sajnos nem tudok más tanácsot az embereknek adni ez ügyben, mindenki 
csináljon biztonságos masszív kerítést, egyrészt a baromfiudvar védelmében, 
másrészt a saját kert megóvásáért. 

Meglepő számomra, hogy egy rossz kerítés mellet is a rókát hibáztatják, de még 
véletlenül se akarnak önálló megoldást (kerítés építés, javítás) találni. 

 

Szeretném még megemlíteni Veress Czinege Anitával történő 
együttműködésünket. Anita maximális bizalommal támogat, segít az ügyek 
lebonyolításában. Többször egyeztetünk, valóban számíthatunk egymásra, 
segítjük egymás munkáját. 

A lakosság visszajelzése alapján egyértelműen jobb lett Biatorbágyon a 
kutyatartás helyzete. Sokkal kevesebb csavargó kutyával lehet találkozni. Ha 
valaki mégis ilyet lát, már nem megy el szótlanul mellette, hanem segítséget 
kér. Ez jó, mert tudatosul az emberekben, hogy az utcán nincs helye gazda 
nélkül a kutyának.  
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