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MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján
„az állatok védelmérő l és kíméletérő l szóló 1998. évi XXVIII . törvény módosításáról”
szóló T/4247 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6 . és 7. §-a a következőképpen módosul :

»6. §

Az Ávt . 24 . §-át követő alcím helyébe a következő rendelkezés lép :

„Eb által okozott fizikai sérülés, eb veszélyesnek min ősítése és a veszélyes eb tartása

24/A. § (1) Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek min ősítheti ,
amennyiben

a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek min ősítés e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vag y

b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az
embernek fizikai sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesne k
minősítésével hárítható el .

(2) Veszélyes eb az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesne k
minősített eb .

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásba be kell vonni az ebek
viselkedésének megítélésében jártas szakértő t .
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(4) Veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, a z
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon,
ivartalanítva és elektronikus azonosítóval (a továbbiakban : transzponder) megjelölve
tartható .

(5) Tilos veszélyes ebnek bármely módon való szaporítása, tenyésztése –
ideértve a vétlen szaporulatot is –, kiállítása, bármely formában történ ő
versenyeztetése, őrző-védő feladatokra való tartása, képzése és alkalmazása, az
országba való behozatala, az országból történő kivitele .

(6) A veszélyes ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinten i

(7) Az e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerinti eljárásokban a z
ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőként az a személy járhat el, aki az
állatvédelmi hatóságtól erre engedélyt kapott . Az engedélyezéssel egyidejűleg az
állatvédelmi hatóság nyilvántartásba veszi a szakértőt. A nyilvántartás tartalmazza az
ebek viselkedésének megítélésében jártas szakért ők természetes személyazonosító
adatait. Az állatvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi a szakért ői névjegyzékben
szereplő személy nevét, telefonos elérhet őségét, valamint elektronikus levélcímét .

24/B. § (1) Az állatvédelmi hatóság a 24/A . § szerinti engedélyezési eljárásba n
jogosult kezelni

a) az eb tulajdonosának nevét és címét,
b) az eb felügyeletét ellátó természetes személy (továbbiakban : ebtartó) nevét ,

születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét ,
c) az eb tartási helyét (település, kerület, utca, házszám),
d) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, hívónevét,
e) a transzponder sorszámát,
f) az ivartalanítás időpontját ,
g) az eb egyéb egyedi jellemz őit.

(2) Az állatvédelmi hatóság az (1) bekezdésben foglalt adatokról a veszélye s
ebek hatékony azonosítása érdekében nyilvántartást vezet .

(3) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat az eb elpusztulásától, elvesztésétő l ,
valamint tulajdonosváltásától számított három évig kell nyilvántartani .

(4) Az ebet veszélyesnek minősítő állatvédelmi hatóság a veszélyesnek
minősítés tényét 8 napon belül bejelenteni a transzponderrel megjelölt ebek adatai t
nyilvántartó országos elektronikus adatbázis működtetőjének.

24/C . § (1) Az állatvédelmi hatóság elrendeli az eb életének kioltását ,
amennyiben az halálos kimcrietelíi sérülést okoz embernek, és az ebek viselkedésének
megítélésében jártas szakértő megállapítja, hogy az eb viselkedése egyértelműen a
sérülés okozására irányult.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az állatvédelmi hatóság elrendel i
a veszélyes eb életének kioltását, amennyiben

a) a veszélyesnek minősítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül nem kérelmezik az eb tartásának engedélyezését,

b) a tartási engedélyében meghatározott biztonságos tartási feltételek a z
engedélyben előírt határidő ig, de legkésőbb az engedély kiadásától számított 30 . napig
nem teljesülnek,

c) az eb ivartalanítása és transzponderrel való megjelölése a tartási engedél y
kiadásától számított 30 napon belül nem történik meg ,

d) az eb a tartási engedélyben meghatározott biztonságos tartási feltételek
teljesítéséig embernek fizikai sérülést okoz,

e) az ebre vonatkózó tartási szabályokat megszegik, és emiatt az eb emberne k
fizikai sérülést okoz ,

az ebet az engedélyezett tartási helyen, és az ebtartó felügyeletén kívül fogjá k
be legalább második alkalommal, és a tulajdonos értesítése eredménytelen vagy az a
befogással, őrzéssel, megfigyeléssel kapcsolatos költségeket nem téríti meg, vagy

g) annak tulajdonosa, vagy az ebtartó ellen indított büntető- vagy szabálysértés i
eljárás során az állatot jogerős határozattal elkobozzák .

(3) Az állatvédelmi hatóság elrendelheti az eb életének kioltását, amennyiben a z
súlyos vagy maradandó sérülést okoz embernek, tartója 14 napon belül nem váli k
ismertté, viselkedésproblémáinak megfelel ő kezelése nem biztosított, és az ebek
viselkedésének megítélésében jártas szakért ő megállapítja, hogy az eb viselkedés e
egyértelműen a sérülés okozására irányult .

(4) Az állatvédelmi hatóság [elrendeli ]az eb azonnali elkobzását, elszállítását
és megfelelő helyen való tartását, valamint transzponderrel való megjelölését

a) rendelheti el, amennyiben az súlyos[,]	 vagy maradandó sérülést okoz
embernek :,

rendeli el, amennyibenazjvagy] halálos kimenetelű sérülést okoz embernek,
vagy amennyiben az ebtartó veszélyes eb tartási engedélyét visszavonják .

(5) A jogerős határozattal elrendelt ivartalanítás, transzponderrel történő
megjelölés, elkobzás, szállítás, tartás és az eb élete kioltásának költségei az e b
tulajdonosát terhelik."

7. §

Az Ávt. a 42. §-t követően a következő 42/A-42/C: . §-sal egészül

„42/A. § (1) Az állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni ,
hogy az állat transzponderrel jelölt-e .
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(2) A transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisba n
kell nyilvántartani az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságána k
és tulajdonának védelme céljából .

(3) Az eb transzponderrel történ ő megjelölését követő 8 napon belül a
beavatkozást végző állatorvos köteles az állat adatait az országos elektronikus
adatbázisban regisztrálni . Az országos elektronikus adatbázisba való regisztrációért e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni, mely díj
az országos elektronikus adatbázis xnfíktSdtetójének a bevétele .

(4) A (2) bekezdés szerinti országos elektronikus adatbázist a Magya r
Állatorvosi Kamara működteti .

(5) Az országos elektronikus adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia :

a) az állattartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét ,
b) az állat faját, fajtáját, nemét, hívónevét ,
c) az állat születési idejét, színét,
d) az állat tartási helyét,
e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés id őpontját,

ivartalanított állat esetén az ivartalanítás id őpontját ,
g) eb esetén annak utolsó veszettség elleni véd őoltásának időpontját,
h) kisállat útlevéllel rendelkező állat esetén az útlevél számát, kiállításána k

időpontját,
i) eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot .

(6) Az országos elektronikus adatbázis m űködtetője jogosult kezelni az (5 )
bekezdésben meghatározott adatokat .

(7) Az eb tartója köteles a (5) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderre l
történő megjelölését és regisztrációját végző állatorvos rendelkezésre bocsátani .

(8) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén

a) az új tartó köteles az adatváltozást 8 napon belül az országos elektronikus
adatbázis működtetője felé bejelenteni ,

b) az országos elektronikus adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó
adatait legalább öt évig nyilvántartani .

(9) Az eb tartója az állat elpusztulását 8 napon belül köteles az országos
elektronikus adatbázis működtetőjének bejelenteni.
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(10) Az országos elektronikus adatbázis működtetője biztosítja a (5) bekezdés
b), g) és i) pontja szerinti adatokhoz való nyilvános hozzáférést az állatba ültetett
transzponder sorszáma alapján. A működtető az országos elektronikus adatbázis egyé b
adataihoz bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és közigazgatási szerv részére ,
jogszabályban meghatározott közfeladatának az ellátása érdekében hozzáférés t
biztosíthat .

(11) Az állatvédelmi hatóság kérésére az országos elektronikus adatbázi s
működtetője köteles a nyilvántartott állatokról adatot szolgáltatni .

428. § (1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerület i
önkormányzat ebösszeírást végezhet .

(2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányza t
jogosult kezelni az

a) az eb tulajdonosának nevét, címét ,
b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, hívónevét ,
d) az eb tartási helyét ,
e) transzponderrel megjelölt eb esetén a beültetett transzponder sorszámát ,
f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás id őpontját,
g) az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontját,
h) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot .

(3) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat a (2) bekezdésben foglal t
adatokról elektronikus nyilvántartást vezethet, az állat tulajdonosa, tartója és má s
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából .

(4) A települési, f városban a kerületi önkormányzat a (2) bekezdésben foglal t
adatok nyilvántartására szerződhet az országos elektronikus adatbázis működtetőjével .

(5) Az állatvédelmi hatóság kérésére a települési, fővárosban a kerületi
önkormányzat köteles a nyilvántartott ebekr ől adatot szolgáltatni .

(6) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerint i
adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat rendelkezésre bocsátani .

42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi
önkormányzat a négy hónaposnál idősebb eb után az eb tulajdonosától évent e
ebrendészeti hozzájárulást szedhet be .

(2) Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának a z
év első napján az oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi
személyt, jogi személyiség nélküli szervezetet kell tekinteni .
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(3) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes
települési, fővárosban a kerületi önkormányzat

a) az ebek tartásának célja ,
b) az ebek tartási helyének mérete és egyéb állatjóléti jellemz ői (ideértve . kert

vagy kifutó meglététis) ,
c) az eRy tartási helyen tartott ebek száma,
d) az ebtartó szociális helyzete

alapján	 állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb
vonatkozásában a húszezer, más eb esetébena [háromezer-ötszázhatezer forintot.

(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás

a) a mentő-, jelző-, vakvezető , rokkantsegítő , vagy terápiás,
b) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonság i

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

vagy állatvédelmi szervezet fteiephelyénlgondozásában tartott,
e) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől

örökbefogadott

eb után.

(5) Az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégz ő állatorvos az oltási könyv
megfelelő rovatának kitöltésével igazolja .

(6) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelm i
szervezet vezető je írásban igazolja .

1(6)J(7) Az állatmenhelyr ől, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelm i
szervezettől történő örökbefogadás tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet
vezetője írásban igazolja .

[(7)](8) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles a befoly t
ebrendészeti hozzájárulás [összegének legalább felét az ebek ivartalanításának
támogatására,]teljes	 összegét	 az	 ebek	 ivartalanításának	 támogatására,	 az
állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek
támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjólét i
és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani .

C(8)1f9) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjár a
behajtandó köztartozás .""
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Indokolás

Biztosítani szükséges az állatvédelmi hatóság számára a mérlegelés lehet őségét
az eb azonnali elkobzása, elszállítása és megfelel ő helyen való tartása, valamint
transzponderrel való megjelölése során abban az esetben, ha az eb — például ház őrző
tevékenysége során -- okoz súlyos vagy maradandó sérülést .

A módosító javaslat megteremti az önkormányzat számára annak lehetőségét,
hogy a törvényi szempontok alapján differenciáltan állapíthassa meg az ebrendészet i
hozzájárulás mértékét .

A módosítás meghatározza, hogy a beszedett ebrendészeti hozzájárulás mely —
az állatvédelemmel és az ebrendészettel összefüggő — feladatokra használható fel .

Budapest, 2011 . október 12 .

~7v
Font Sándor
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