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az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Országgyűlés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. (a 
továbbiakban: Ávtv.) törvényt 2012. január l-jei hatállyal módosította a 2011. évi CLVIII. 
törvénnyel, és lehetővé tette, hogy a tartás helye szerint illetékes önkormányzatok 
ebrendészeti hozzájárulást szedjenek be. Az Ávtv. meghatározza az ebrendészeti hozzájárulás 
maximális mértékét, a mentességeket, amelyek fennállása esetén ebrendészeti hozzájárulás 
nem szedhető be, valamint a beszedett hozzájárulás felhasználásának a célját. 
Az Ávtv. értelmében: 

42/C § (l) Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi 
önkormányzat az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb 
tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. 

(2) Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az év első 
napján az oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személyt jogi 
személyiség nélküli szervezetet kell tekinteni. 

(3) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes települési, 
fővárosban a kerületi önkormányzat 

a) az eb tartási céljának, 
b) az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, 

tartott ebek száma), 
c) az ebtartó szociális helyzetének 

figyelembe vételével állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb 
vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot. 

(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás 
a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett 

magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV 19.) OGY határozat 
mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett, 

b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegitő vagy terápiás, 
c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szaigálatban vagy 

közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, 
d) - a veszélyes eb kivételével - az ivartalanított, 
e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy 

állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint 
j) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott 

eb után. 
(5) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi szervezet vezetője 

irásban igazolja. 
(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő 

örökbefogadás tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet vezetője irásban igazolja. 



Dr. Kiss László állatorvos által vezetett kerületi ebnyilvántartás szerint 2011. január l. és 
2011. december 31. között a kerületben található magánállatorvosok által oltott ebek száma 
2251. A mikrochippel ellátott ebek száma 2600 darab. Az elmúlt években ebnyilvántartási 
kötelezettség és a veszettség elleni oltást végző magánállatorvosoknak adatszolgáltató 
kötelezettségük nem volt. A jelenlegi ebnyilvántartás a kerületben működő 

magánállatorvosok önkéntes adatszolgáltatásának köszönhető. Tapasztalat alapján a lakosság 
egy része nem a kerületben működő magánállatorvosokkal végezteti a veszettség elleni oltást. 
Az így oltott ebekről sem magánállatorvosi adatszolgáltatás útján, sem az ebtulajdonos 
bejelentése alapján információval nem rendelkezünk. 
A fentiek alapján az ebnyilvántartás hiányos. A nyilvántartott ebek esetén sem tudni az 
elhullás arányát, mivel ennek tényét nem jelentik be. A nyilvántartott ebek száma kb. 20%-kal 
az elhullás miatt csökkentendő. 
A mentességek körének megállapításához a kerületi állatorvos nem tudja meghatározni azon 
ebek számát sem, amely ebek ivartalanítva vannak, mert ezeket általánosságban 
magánállatorvosi rendelők végzik el. Mentesek továbbá az állatmenhelyről, ebrendészeti 
telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott ebek, azonban ezen ebek száma sem 
ismert pontosan. 

Az Ávtv. 42/C. § (7) bekezdése egyértelműen rendelkezik a befolyt ebrendészeti hozzájárulás 
felhasználásáróL Az önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét 
az ebek ivartalanításának támogatására, az állatrneuhelyek és az ebrendészeti telepek 
fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az 
ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani. 

Az Ávtv. 42/C. (3) bekezdése értelmében az ebrendészeti hozzájárulás mértéke nem 
haladhatja meg ebenként, veszélyes eb vonatkozásában a 20 OOO forintot, más eb esetében a 
6000 forintot. 
A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó 
köztartozás. 

A fővárosi kerületekben végzett informálódás alapján egyetlen kerületben sem került 
bevezetésre az ebrendészeti hozzájárulás beszedése. Tapasztalatokról az eltelt időszakban így 
nem lehet beszámolni. 
A Kaposvár Megyei JogúVáros Önkormányzata 2012. július l-jétől vezeti be az ebrendészeti 
hozzájárulást. Kisebb településeken, mint Újfehértó, illetőleg Máriapócs már bevezették az 
ebrendészeti hozzájárulás beszedését. Ezeken a településeken l OOO forintot szednek be az 
ebek tulajdonosaitól, ennek befizetése az említett települések tájékoztatása szerint nem 
okozott problémát, de kedvezményeket itt is bevezettek a törvény által biztosítottakon kívül. 

II. Hatásvizsgálat 

Ha a fenti 2080 eb (2600 nyilvántartott eb csökkentve 20%-kal) után kerülne beszedésre az 
ebrendészeti hozzájárulás, a ráfordítások és a bevételi számadatok hozzávetőlegesen az 
alábbiak szerint alakulnának. 
A hozzájárulás éves mértéke 2 080 eb után 6000 forinttal számolva 12 480 OOO forint bevételt 
jelentene. 
A kerületi állatorvos tájékoztatása szerint nyilvántartott veszélyes eb nem található a 
kerületben. Az ebrendészeti hozzájárulás alól mentes állatok köre nem ismert, ebbőilevonást 
csak hozzávetőlegesen lehet kalkulálni. Feltehetően vannak ivartalanított és örökbefogadott 
ebek is. 



Ha az ebrendészeti hozzájárulás alól mentes ebek számát 25%-kal számoljuk, az ebek száma 
1560-ra módosulna. 1560 eb után 6000 forinttal számolva 9 360 OOO forint bevételre tennénk 
sze rt. 

Az így befolyt bevételből ráfordításként az alábbiakat kell figyelembe venni. 
A tértivevényes kiértesítés költsége 315 forint/darab. Az első felszólítást 2080 eb 
tulajdonosának kellene kiküldeni, ez 655 200 forintba (2080x315) kerülne. 
A két alkalommal történő befizetéshez szükséges csekk előállítási költsége 190 forinttal (80 
forint/csekk) számolva- ez már csak a betizetök számát figyelembe véve - 1560 eb után 296 
OOO forintba (1560 eb x 190) kerülne. 
A tervezett bevételből ha ezeket a ráfordítási költségeket levonjuk (9 360 OOO- 655 200- 296 
OOO) 8 408 800 forint bevétel marad. 
Ez természetesen a jelenleg hiányos nyilvántartás adatait figyelembe véve került 
meghatározásra 25%-os mentességi csökkenésset Ugyanakkor vannak nyilvántartásban nem 
szereplő ebek, illetve elengedési kérelmekkel is kell számolni. 
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése előtt ebösszeírás megtartása indokolt. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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