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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése elfogadta a 2011. évi CLVIII. törvény az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítását. 
A módosító jogszabály a magyar közlönyben 2011. november 29. napján jelent meg, a 
módosító rendelet 2012. január 01. napjától lép hatályba. 
 
A törvény lehetőséget biztosít a települési önkormányzat részéré, hogy a településen az 
ebtartás helye szerint az adott év első napjáig 4 hónapos kort betöltött eb után tulajdonosától, 
évente ebrendészeti hozzájárulást szedjen be.  
Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke veszélyes eb vonatkozásában a húszezer forintot, más 
eb esetében a hatezer forintot nem haladhatja meg. A rendeletalkotás során az ebrendészeti 
hozzájárulás meghatározásakor figyelembe kell venni, az eb tartási célját, az eb tartásának 
állatjóléti és ebrendészeti jellemzőit ( tartási hely típusa, mérete, tartott ebek száma ), ebtartó 
szociális helyzetét. 
A törvény tartalmazza, hogy mely ebekre vonatkozóan nem szedhető be ebrendészeti 
hozzájárulás (a törzskönyvezett magyar kutyafajták, a mentő-, jelző-, vakvezető, 
rokkantsegítő vagy terápiás, a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, 
nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, az 
ivartalanított, az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy 
állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint állatmenhelyről, ebrendészeti telepről 
vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után). 
Amennyiben a települési önkormányzat az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről dönt, úgy 
az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények és 
mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg. 
A fentiekben részletezett törvényi előírások alapján az ebrendészeti hozzájárulás teljes 
összegét az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek 
fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az 
ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására kell 
fordítani. 
 
Abban az esetben, ha az önkormányzat az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése mellett dönt, 
úgy először az ebösszeírást kell elvégezni. Ennek során minden lakott, használt, vagy 
időszakosan használt ingatlant fel kell keresni annak megállapítására, hogy tartanak-e ebet, 
(Ki, hány, és milyen kutyát tart?) 



Majd ennek eredménye alapján összeállított ebtulajdonosi listában szereplő természetes vagy 
jogi személyeket, jogi személyiség nélküli szervezeteteket nyilvántartásba kell venni. 
Az ebtulajdonos köteles adatokat szolgáltatni az összeíró részére, nem teljesítés esetén 
állatvédelmi bírsággal sújtható. 
A határidőre meg nem fizetett hozzájárulás adók módjára hajtható be. Amennyiben az 
ebtulajdonos nem tudja, vagy nem akarja megfizetni a hozzájárulást (kisjövedelműek esetén 
ez gyakran előfordulhat), a behajtás csak akkor indulhat meg, ha a tartozás az 5.000.- forintot 
meghaladja a vonatkozó adójogszabályok alapján. 
A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, amelyek további részletszabályokat fognak 
tartalmazni, ez idáig még nem jelentek meg. 
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése esetén a fizetésére kötelezettek nyilvántartása, a 
hozzájárulás kivetése, befizetés nyilvántartása, a meg nem fizetett hozzájárulás behajtása a 
Polgármesteri Hivatalra jelentős adminisztratív feladatot hárítana. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alakítsa ki 
álláspontját. 
 

Határozati javaslat 
 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben a településen 
ebrendészeti hozzájárulást nem kíván bevezetni. 

2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évtől a településen 
ebrendészeti hozzájárulást kíván bevezetni. 

 
Lengyeltóti, 2011. december 07. 
         Zsombok Lajos 
                      polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Jóváhagyta: 
 
 
Proity Mónika    dr. Szatmári Ibolya 
előadó     jegyző 


