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Tárgy: „Komolyan veszi-e a kormány az állatvédelmet?” cím ű írásbeli kérdésre adott válas z

Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/14719 .
számon hozzám benyújtott, „Komolyan veszi-e a kormány az állatvédelmet?” című írásbeli
kérdésére a következ ő választ adom .

Először is engedje meg Képviselő Asszony, hogy felhívjam figyelmét az Ön álta l
hivatkozott sajtóinformációk pontatlanságára. Az említett százezres szám napjainkra túlzóna k
tűnik, hiszen adataink szerint folyamatosan csökken a kóbor kutyák száma . Ugyanakkor
természetesen a valószínűsíthető néhány tízezres szám is sok, és további lépések megtételét
teszi szükségessé.

Az elmúlt évek igazgatási intézkedéseinek, a civil szervezetek áldozatos munkájának ,
valamint a felelős állattartási kultúra mind szélesebb kör ű terjesztésének köszönhetően azon
túlmenően, hogy folyamatosan csökken a gyepmesteri telepekre bekerülő kutyák száma,
örvendetes tény, hogy növekszik az ebrendészeti telepekr ő l kikerülő és újra gazdához kerül ő
ebek aránya, immár meghaladja a 77%-ot. Az Ön által említett – a F ővárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata által üzemeltetett – Illatos út i
ebrendészeti telepen pedig már 2012 augusztusa óta nem altattak el helyhiány miatt állatot .

A Kormány és az államigazgatás többi része számos állatvédelmi feladatot lát el, ezek köz é
tartozik például az állatvédelemmel összefügg ő jogalkotás, az állatvédelmi ellenőrzések
végrehajtása vagy állatvédelmi képzések tartása is . Központi szinten, a megyei
kormányhivataloknál és a járási hivataloknál is számos kormánytisztviselő lát el részben vagy
egészben állatvédelmi feladatokat .
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Az általuk elvégzett tevékenységek kapcsán nem számszerűsíthető , hogy a Kormány által

jogalkotással, ellenőrzéssel vagy például oktatással összefüggő feladatokra költöt t

pénzösszegekbő l milyen arányban részesülnek az állatvédelemhez kapcsolódó teendők. Az
állatvédelmi célokra fordított források mértéke emiatt nem minden esetben határozható me g

pontosan .

Jól számszerűsíthető és mindenképpen említést érdemel, ugyanakkor a legnagyobb
számban tartott gazdasági haszonállatok életkörülményeinek javítását szolgáló állatjólét i

támogatások mértéke . Az állatjóléti támogatási keretösszeg 2015-ben összességében 28, 7

milliárd forint volt (amelyb ől 9,1 milliárd forint a sertés, 11 milliárd forint a baromfi, 8 .6
milliárd forint pedig a tenyészkoca állatjóléti támogatás keretösszege) ; míg 2016-ban 29, 7

milliárd forint volt (amelyb ől 9,1 milliárd forint a sertés, 12 milliárd forint a baromfi, 8, 6
milliárd forint pedig a tenyészkoca állatjóléti támogatás keretösszege) .

Emellett számos olyan adat áll rendelkezésre, amely jól mutatja az állatvédelem területé n
végzett munka nagyságrendjét . Pontosan megadható például a kockázatbecslés alapjá n

végrehajtott és a bejelentésre történő állatvédelmi tárgyú ellenőrzések együttes száma, amely

2015-ben 19 .964, míg 2016-ban 18 .078 volt . A 2015-ös hatósági állatvédelmi ellen őrzések
közül 51 alkalommal került sor állatmenhely, 17 alkalommal állatpanzió, míg 117 alkalomma l
gyepmesteri, illetve ebrendészeti telep ellen őrzésére. Ugyancsak pontosan megadható az
állatvédelmi 'felelősök kötelező ingyenes képzését 2013 óta sikeresen teljesít ő személyek

száma, amely immár 4 .995 fő .

Az állatvédelmi célra fordított források számszerűsítésének nehézsége miatt is lényeges ,

hogy az idei évtő l rendelkezésre áll egy olyan állandó keret, nevezetesen az „ llut1}édelenr

támogatása” fejezeti kezelésű elő irányzat, amely 100%-ban állatvédelmi célokra fordítható .
A 2018-as költségvetés tervezése során természetesen vizsgálni fogjuk az idei évbe n
rendelkezésre álló 40 milliós keret növelésének lehetőségét .

Az idei évben az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek korszer űsítésére ebbő l a keretbő l
fordítható 30 millió forintos támogatás odaítélésére pályázati úton fog sor kerülni, A
támogatottak köre így értelemszerűen még nem tudható, a vonatkozó pályázatok kiírása a

közeljövőben várható.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő Asszony részéről felmerült.

állatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre.

Budapest, 2017 . április „d .”
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