
A képviselőház tegnap elfogadta 
azt a „kóborkutya-törvényként” 
elhíresült, az állatvédők által so-
kat támadott jogszabályt, amely 
lehetővé teszi a gazdátlan ebek 
elaltatását. A szenátus még 2007-
ben megszavazta a törvényt, a 
képviselőház pedig tegnap, hosz-
szas vita után bólintott rá.

A kóborkutya-törvényként 
is elhíresült tervezetet 168 
igen, 111 nem szavazattal, 

14 tartózkodással fogadta el tegnap 
a képviselőház. Az ülésteremben kö-
zel száz állatvédő is jelen volt, akik 
közül többen a törvény elfogadása 
pillanatában sírva fakadtak, és azt ki-
abálták: „Gyilkosok!”, „Szégyelljétek 
magatokat!”.

Az elfogadott törvény szerint 
a gazdátlan kutyák elaltatásának 
kérdésében az önkormányzatok 
közvélemény-kutatást kell rendez-
zenek, hogy a lakosság véleményt 
nyilváníthasson a kérdésben. A helyi 
önkormányzatoknak ezen túl kutya-
menhelyeket kell létrehozniuk, ahol 
a befogott állatokat 30 napig tartják. 
Ez idő alatt az elveszett állatokat 
gazdáik visszaigényelhetik, miután 

megtérítették a tanácsi határozatban 
megszabott illetéket. A 30 napos 
határidő lejártával a törvény több le-
hetőséget kínál: az állatokat tovább 
őrizhetik a menhelyeken, gazdát ke-
resnek nekik, vagy elaltathatják azo-
kat. A határidőn túl is gazdátlanul 
maradt állatokat hét napon belül 
örökbe fogadhatják magán-, illetve 

jogi személyek, valamint állatvédő 
szervezetek is.

Egy kutya örökbefogadásához 
számos feltételt kell teljesíteni: az 
igénylőnek bizonyítania kell, hogy 
rendelkezik megfelelő lakhellyel 
az állat eltartásához, rendelkezik a 
felneveléshez szükséges anyagiak-
kal, mindezek után ki kell fizetnie 

az önkormányzat által megszabott 
illetéket, valamint az örökbefoga-
dás után nyilvántartásba kell vetet-
nie a kutyáját.

A törvény szerint a súlyosan be-
teg, agresszív vagy azonosíthatatlan 
kutyákon eutanáziát kell végrehaj-
tani legkésőbb három munkanappal 
az állatorvosi vizsgálat után.
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Beperelte Kincses 
a MOGYE-t

Bocsánatot kért 
a Bundestag

Korábbi ígéretéhez híven 
Kincses Előd ügyvéd be-
perelte a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyete-
met (MOGYE) a Maros megyei 
törvényszék közigazgatási részlegén, 
azzal a kéréssel, hogy kötelezze a 
tanintézet vezetőségét a magyar kö-
zösséggel szemben diszkriminatív 

tételeket tartalmazó charta módosí-
tására – adja hírül a Krónika napilap. 
Szintén hétfőn jelentette be Brassai 
Attila szenátusi tag, a Bolyai Kezde-
ményező Bizottság elnöke, hogy az 
egyetem több mint százhúsz magyar 
nemzetiségű pedagógusa eldöntötte: 
nem vesz részt a tanszékek vezetőségi 
tisztségéért kiírt választásokon.

Bocsánatot kért a neonáci gyil-
kosságok áldozatainak hozzá-
tartozóitól a német parlament. 
A Bundestag rendkívüli ülésén 
szokatlan módon valamennyi párt 
támogatásával egyhangú határo-
zatban ítélte el a szélsőjobboldali 
gyilkosságsorozatot.

Angela Merkel kancellárral 
az élen a képviselők egy-
perces néma csenddel és 

főhajtással emlékeztek a türingiai 
neonáci csoport által az elmúlt 
években meggyilkolt kilenc kül-
földi és egy német áldozatra.

A képviselők szégyenletesnek 
nevezték, hogy mindez Németor-
szágban megtörténhetett. Hang-
súlyozták: az ország szégyene, 
hogy a nemzetiszocializmus ször-
nyű bűncselekményei után a szél-

sőjobb ideológia eddig elképzelhe-
tetlennek tartott gyilkosságokhoz 
vezet. Szégyenletesnek nevezték 
azt is, hogy a bűnüldöző szervek 
éveken keresztül képtelenek voltak 
az elkövetett bűncselekmények fel-
derítésére és megakadályozására.

A kormányzó és ellenzéki pártok 
által konszenzussal elfogadott nyilat-
kozat a merényletsorozat feltárását 
ígérte. Ezzel tartozunk az áldozatok-
nak és hozzátartozóiknak – hangsú-
lyozták a Bundestag képviselői.

A parlament képviselői szerint a 
szélsőjobboldalnak, a fajüldözésnek, 
az antiszemitizmusnak és az alkot-
mányellenes pártoknak nincs helyük 
Németországban. A Bundestag fel-
szólította a kormányt, hogy vizsgálja 
meg a neonáci Német Nemzeti-de-
mokrata Párt (NPD) betiltásának 
lehetőségét.
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Képviselőházi igen a kóborkutya-törvényre

Kóbor idill. Ha egy önkormányzat a befogott ebek elaltatása mellett döntene, előbb lakossági közvélemény-kutatást kell végeznie

Ki lesz Apostu 
utódja? 

Miután a Legfelső Sem-
mítő- és Ítélőszék el-
utasította a korrupció-

ügyben megvádolt és 29 napos 
előzetes letartóztatásban lévő 
Sorin Apostu kolozsvári polgár-
mester fellebbezését, Apostunak 
le kell mondania tisztségéről. 
Mivel a törvény értelmében az 
új választásokig már nem szer-
vezhetnek időközi választásokat, 
ideiglenesen a két jelenlegi alpol-
gármester közül kerül ki az elöl-
járó. Apostu utódlásának kérdése 
azt követően vált érdekessé, hogy 
a RMDSZ Kolozs megyei szer-
vezete a múlt héten úgy hatá-
rozott: támogatja László Attila 
jelenlegi alpolgármestert a város 
ideiglenes vezetői tisztségében, 
azonban a helyi tanácsban több-
séget alkotó demokrata pártiak 
azt is kilátásba helyezték, hogy 
akár le is váltják az alpolgármes-
teri tisztségből, ha az RMDSZ 
továbbra is erőlteti ideiglenes 
elöljáróvá való megválasztását. 
Ioan Oltean, a PDL főtitkára 
szerint pártjának „semmi baja 
a magyarokkal”, de ha Apostu 
letartóztatása jogerőssé válik, 
utódja mindenképpen a „román 
alpolgármester” lesz.


