BEJELENTŐ LAP
Nem megfelelő állattartási körülményekről,
állatkínzásról
1. Bejelentő ügyfél adatai:
Név:
Cím:
Telefonszám:
e-mail cím:

2. A bejelentő kéri adatainak zártan történő kezelését (a kívánt rész aláhúzandó):
IGEN

NEM

3. A kifogásolt állattartás helye (cím):

4. A kifogásolt állattartó neve, címe (ha ismert):

5. A bejelentő megítélése szerint az állatvédelmi törvénybe ütköző cselekedet leírása:

6. A bejelentő megítélése szerint a nem megfelelő állattartásra utaló tények leírása:

7. Az ügyben tanúként meghallgatható személy(ek) adatai:
Név:
Cím:
Név:
Cím:

8. A tanú(k) kéri(k) adatai(k) zártan kezelését (megfelelő rész aláhúzandó):
IGEN

NEM

9. Csatolmányok (fényképek, video fájlok, dokumentumok, stb):

Kelt: ……………………………………….20……………………………
……………………………………………………………….
Bejelentő aláírása

TUDNIVALÓK A KITÖLTÉSHEZ
A bejelentő lapot a kifogásolt állattartás helye szerint illetékes jegyző részére kell elküldeni.

A bejelentőnek nem kell ismernie a jogszabályokat. Ha a bejelentés esetleg nem a megfelelő
önkormányzathoz érkezik, vagy a jegyző úgy ítéli meg, hogy nem az ő hatásköre (pl. nem állattartási probléma
van, hanem állatkínzás), akkor hivatali kötelessége a megfelelő szervhez (illetékes jegyző, rendőrség) áttenni az
ügyet.
A jegyzőnek kötelessége minden bejelentést kivizsgálni, állattartási bejelentések esetén helyszíni vizsgálatot
lefolytatni, minderre 30 nap áll rendelkezésére.
A bejelentő - abban az esetben, ha bele akar tekinteni az iratokba - kérheti az ügyféli jogállást, de ez illetékköteles,
melynek összege 5000 Ft. Ha a bejelentő nem kíván az iratokba betekinteni, akkor nem kell fizetnie a
bejelentésért és azért, hogy a vizsgálat megtörténjen.
A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését is: ez azt jelenti, hogy személyes adatait csak a hivatal látja,
azok nem adhatók ki senkinek.
A jegyző, ha szükségesnek tartja, akkor szakemberek segítségét kérheti bizonyos tények megállapítására (pl.
veszélyes-e egy adott kutya, az állat egészségügyi állapota, stb.)
A bejelentést célszerű postán, ajánlott levélként feladni.
Ha a jegyző mellett valamelyik állatvédő egyesület, alapítvány is megkapja a bejelentő lapot, akkor rá tudnak
erősíteni a bejelentésre (felmérhetik a helyszínt és ők is megtehetik a bejelentést). A civil szervezeteknek nincs
hatósági jogköre, de ügyfélként együttműködnek a hatóságokkal.
Kitöltési útmutató
 Az űrlapot akár kézzel, akár a megfelelő szoftver használatával, számítógéppel (esetleg írógéppel) ki lehet
tölteni.
 Az .) pontot értelemszerűen kell kitölteni. Név és cím megadása mindenképpen kötelező, az e-mail cím és/vagy
a telefonszám megadása opcionális, de megadásuk gyorsíthatja, egyszerűsítheti az ügy kivizsgálását.
 A .) pontban a bejelentő adatainak „zártan kezelése” azt jelenti, hogy az adatokat csak a kivizsgáló hatóság
ismerheti, azt harmadik személynek ki nem adhatja, még annak sem, aki ellen a vizsgálat indul.
 A 3.) pontban meg kell adni a megfelelő, pontos címet (település, utca, házszám, vagy helyrajzi szám.). Nem
elég, hogy pl. „ a piactér melletti egyik üres telken”! Extrém esetben (pl. lakott területen kívül) természetesen el
lehet tekinteni a pontos címtől, de akkor azonosíthatóan kell meghatározni a helyszínt (pl. „a kukutyini kiserdő
turistaösvénye mellett jobbra, kb 50 m-el a kilátóhoz vezető elágazás után, a patak felé”). A hatóságok nem tudnak
tisztességgel kivizsgálni egy olyan bejelentést, amelyről a helyszínen nem tudnak információkat, bizonyítékokat
gyűjteni.
 A .) pontban csak akkor kell az adatokat megadni, ha azok ismertek. Ellenkező esetben az „Ismeretlen”
kifejezést kell beírni. Ismeretlen tettes ellen a hatóságoknak ugyanúgy meg kell kezdeni a vizsgálatot, mintha az
elkövető ismert volna, csupán az eljárást tart valamivel tovább, hiszen adott esetben az illető személyét is ki kell
deríteni.
 Az 5.) pontban az „állatvédelmi törvénybe ütköző cselekedet” természetesen a köznapi szóhasználatban
„állatkínzás”-ként, „utcára rakás”-ként, „kidobás”-ként, stb. meghatározott cselekményt jelenti. Ezt a pontot csak
akkor kell kitölteni, ha ilyen cselekményt akarunk bejelenteni.
 A rövid lánc, a soványság, a bezártság, az orvosilag ellátatlanság nem közvetlenül állatkínzás, hanem első sorban
„nem megfelelő tartási körülmény”. Az ilyen, vagy ezekhez hasonló esetek leírását kell a 6.) pontba beírni.
 A .) pontban érdemes megadni egy-két olyan tanú nevét és címét, aki(k) szintén tudnak a dologról, mert
megkönnyíti a bizonyítást és meggyorsíthatja az eljárás lefolytatását. Az ő adataikat –a bejelentőéhez hasonlóantermészetesen szintén lehet „zártan kezelve” kérni a 8.) pontban.
 A .) pontban soroljuk fel a bejelentőlaphoz csatolt bizonyítékokat (nehogy „véletlenül” elkallódhassanak!)! Ne
feledjük, hogy egy-egy bejelentéshez mindenképpen legalább néhány fotót, vagy videofelvételt
készítsünk, amik egyértelműen láthatóvá, bizonyíthatóvá teszik a cselekményt még akkor is, ha pár nap,
vagy egy hét múlva esetleg már minden nyomát eltüntették!
A bejelentés megtételéhez természetesen nem szükséges jelen dokumentum mindkét oldalát
kinyomtatni, elegendő az első oldal. Ez beállítható a nyomtatás indításakor megnyíló ablakban, ahol
általában az „összes oldal nyomtatása” az alapbeállítás.

