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I. Bevezetés 
 
Az Országgyűlés 2011. november 14-én fogadta el az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (az „Ávt.”) módosításáról szóló 2011. évi 
CLVIII. törvényt (az „Ávt. módosítás”), mely számos új állatvédelmi, nyilvántartási 
és hatósági rendelkezéssel egészítette ki az Ávt.-t 2012. január 1. napi hatállyal. 

Az Ávt. módosításának két legfőbb indoka a veszélyes ebek vonatkozásában 
2010. október eleje óta fennálló joghézag megszüntetése, és az ebrendészeti előírá-
sok korszerűsítése volt. A veszélyes ebek szabályozásában a joghézag az Alkot-
mánybíróság a 49/2010. (IV. 22.) AB határozatával meghozott döntése értelmében 
keletkezett, mely 2010. szeptember 30. hatállyal megsemmisítette a veszélyes és 
veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól 
szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendeletet.  

A veszélyes ebekre vonatkozó törvényi szabályok megalkotása mellett hazánk 
két fontos, megoldandó ebrendészeti kérdése a tartott ebállomány ismeretlen nagy-
sága és a kóbor ebek magas száma. Egyes becslések szerint mintegy 2-2,5 millió 
kutya él Magyarországon, a gazdátlan ebek száma pedig eléri a százezret, a men-
helyek és az ebrendészeti telepek telítettsége szinte teljes. Mindemellett az elvadult 
kóbor kutyák óriási károkat okoznak a mezőgazdasági haszonállatokban, a vadál-
lományban és az egyéb természeti értékekben. E kaotikus állapot felszámolásának 
– nemzetközi viszonylatban is – leghatékonyabb eszközei a kutyák minél szélesebb 
körű egyedi jelölése és nyilvántartása, valamint ivartalanítása, melyekről az Ávt. 
módosítás fontos szabályozási elemeket vezetett be. Ezek közül a legfontosabbak 
az országos eb nyilvántartásra és az ebek chippel való ellátására vonatkozó szabá-
lyok, továbbá az eb összeírásra, az ebadóra vonatkozó szabályok. Emellett új állat-
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védelmi rendelkezések is születtek, az állat életének kioltásáról, az állatokon tör-
ténő beavatkozásról, és a szőrméjükért tenyésztett fajok tartásáról. 

Jelent tanulmány az Ávt. legfontosabb változásainak részletes ismertetésére ter-
jed ki annak érdekében, hogy a megváltozott jogszabályi környezet bemutatásával 
a jogalkalmazás munkáját segítsem. 
 
II. Az Ávt. főbb módosításainak ismertetése 
 
1. Az eb veszélyesnek minősítésére és a veszélyes eb tartására  
vonatkozó rendelkezések 
 
A munkám bevezető részében hivatkozott 49/2010. (IV. 22.) AB határozattal az 
Alkotmánybíróság 2010. szeptember 30. hatállyal megsemmisítette a veszélyes és 
veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól 
szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”), 
mellyel az ebek veszélyes ebnek minősítése szempontjából joghézag keletkezett. A 
49/2010. (IV. 22.) AB határozat alapjául szolgáló beadvány indítványozójának 
álláspontja szerint a Korm. rendelet melléklete ellentétes volt „az Alkotmány 2. § 
(1) bekezdésével és a 8. § (1) bekezdésével”.1 Az indítványozó megítélése szerint a 
problémát az okozza, hogy a pit bull terriert és a staffordshire terriert a rendelet 
mellékletében lévő felsorolás alapján nem lehet egyértelműen megkülönböztetni. 
Az indítványhoz csatolt szakértői véleményekkel igazolta, hogy nincsenek olyan 
objektív külső jegyek, amelyek alapján az e fajtákhoz nem értő személyek egyér-
telműen meg tudnák különböztetni az amerikai staffordshire terriert és a pit bull 
terriert, hisz mindkét fajta lényegében azonos ősöktől származik, ezért a génállo-
mányuk jelentős része azonos. Küllemükben is olyan jelentős hasonlóság van, 
hogy a megkülönböztetésük még néhány szakember számára is nehézséget jelent. 
A szakértői álláspontok egységesek abban, hogy a megkülönböztetésre csak DNS 
vizsgálat segítségével van lehetőség. Kártérítési vagy szabálysértési, büntetőjogi 
felelősség esetén mindez jogbizonytalanságot okoz, ezért a Korm. rendelet mel-
léklete alkotmányellenes, ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével és a 8. § 
(1) bekezdésével.2 Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozottnak találta, 
indokai a következőek voltak. A Korm. rendeletet az állam- és közbiztonságról 
szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet (a „Tvr.”) 8. § (6) bekezdésében kapott 

                                                 
1 49/2010. (IV. 22.) AB hat. 
2 49/2010. (IV. 22.) AB hat. 
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felhatalmazás alapján alkották meg. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a 
rendelet hatálya kiterjed 

a) a Tvr. 5. §-ának (2) bekezdésében megjelölt veszélyes eb (pit bull terrier és keve-
rékei), valamint a Tvr. 5. § (4) bekezdése alapján veszélyesnek minősített eb tartására, 

b) az a) pont szerinti eb tulajdonosára, illetőleg az eb felügyeletét ellátó termé-
szetes személyre (a továbbiakban együtt: ebtartó). 

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tvr. 5. §-ának (2) 
bekezdése alapján veszélyes – pit bull terrier jellegű – ebek általános jellemzőit az 
1. számú melléklet tartalmazza. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Tvr.-t 
2007. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a kormányzati szervezetalakítással 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény (a továbbiakban: a 
„Kásztv.”) 52. §-a. A Kásztv. 51. §- a a Tvr. 5. §-ában foglalt rendelkezéseinek 
lényegét az Ávt.-be, annak 24/A. §-aként beillesztette. A Korm. rendelet viszont 
mindeddig nem módosították. A Korm. rendelet a hatályát kifejezetten a Tvr. 
megjelölt rendelkezéseire hivatkozva határozza meg. A Tvr. hatályon kívül helye-
zését követően viszont a Korm. rendelet módosítása nem történt meg, emiatt a 
Korm. rendelet hatálya nem állapítható meg. Így jogbizonytalanság keletkezett, a 
jogalkotó a jogbiztonság követelményének nem tett eleget, ezért az Alkotmánybí-
róság a Korm. rendeletet megsemmisítette 2010. szeptember 30. napjával. 

A Korm. rendelet megsemmisítésével keletkezett joghézagot a jogalkotó az Ávt. 
módosításával kívánta megoldani, így módosította az Ávt. a veszélyes ebek tartá-
sára és az állatviadalok tilalmára vonatkozó részét, e fejezetet az „Eb által okozott 
fizikai sérülés, eb veszélyesnek minősítése és a veszélyes eb tartása” elnevezésűre 
módosítva, tartalmát megváltoztatva.  

A jelenleg hatályos szabályozás szerint már nem az eb fajtája alapján dönthető el 
annak veszélyes mivolta, hanem az állat viselkedése az, amely megalapozhatja a ve-
szélyes ebbé minősítést. Az eb veszélyessé minősítéséről a fajtája alapján nem, kizá-
rólag egyedi viselkedésének következményeként dönthet az arra kijelölt hatóság. Az 
új szabályozás értelmében egy ebet az állatvédelmi hatóság abban az esetben minő-
síthet egyedileg, az eset összes körülményére tekintettel veszélyes ebnek, amennyiben 

a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés Ávt. 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy 

b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek 
fizikai sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minő-
sítésével hárítható el.  

A veszélyes ebbé nyilvánítási eljárásba be kell vonni az ebek viselkedésének meg-
ítélésében jártas szakértőt. Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőként 
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az a személy járhat el, aki az állatvédelmi hatóságtól erre engedélyt kapott. Az enge-
délyezéssel egyidejűleg az állatvédelmi hatóság nyilvántartásba veszi a szakértőt. 

Az Ávt. a veszélyes eb tartására vonatkozóan is új rendelkezéseket tartalmaz: a 
veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, az Ávt. 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon, ivar-
talanítva és elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder, azaz chip) 
megjelölve tartható. Tilos továbbá a veszélyes ebnek bármely módon való szapo-
rítása, tenyésztése – ideértve a vétlen szaporulatot is –, kiállítása, bármely formá-
ban történő versenyeztetése, őrző-védő feladatokra való tartása, képzése és alkal-
mazása, az országba való behozatala, az országból történő kivitele. 

Az eb veszélyessé minősítését egyedileg, a település jegyzője kérheti az állatvé-
delmi hatóságtól. Az ebet veszélyesnek minősítő állatvédelmi hatóság a veszélyes-
nek minősítés tényét 8 napon belül köteles bejelenteni a transzponderrel megjelölt 
ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázis működtetőjének. 
 
2. Az országos eb nyilvántartás 
 
Az új Ávt. előírja az állatorvosok számára, hogy minden vizsgálat elején ellenőriz-
zék a kutya transzponderét, vagyis chipjét. A chipezett állatok és gazdáik adatait az 
új szabályozás értelmében kötelező egy országos adatbázisban nyilvántartani, a 
nyilvántartásba vétel az állatorvos kötelezettsége. Ezen országos adatbázist az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv köteles vezetni. Kérdéses még, hogy egy teljesen 
új adatbázist fognak-e létrehozni, vagy átveszik az állatorvosi kamara által jelenleg 
használt Petvetdatát, amely már közel félmillió állat adatait tartalmazza.3 A chip-
szám alapján az ebre vonatkozó adatok egy része (hívónév, veszettség elleni oltás 
ideje, esetleges veszélyesség) nyilvános lesz, míg az állattartóra vonatkozó adatokhoz 
a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére, jogsza-
bályban meghatározott közfeladatának ellátása érdekében hozzáférést biztosíthat a 
működtető. A kötelező és elérhető árú chipezés és regisztráció nagyon fontos, de 
sajnos az Ávt. által előírt regisztrációs adatbázis még nem működik, csak most van 
fejlesztési fázisban, ezért a törvény e részének való megfelelés még várat magára.  

Az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3.500,- Ft összeg kérhető 
az állat tartójától, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és 
az adatbázisba való regisztráció díját is. 

                                                 
3 http://www.ebgondolat.postr.hu/milyen-valtozasok-lesznek-az-allatvedelmi-torvenyben  

http://www.ebgondolat.postr.hu/milyen-valtozasok-lesznek-az-allatvedelmi-torvenyben
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Az Ávt. a 42/B. §-ban rendelkezik az ebösszeírásról. Ennek alapján a tartás helye 
szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti fel-
adatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel ebösszeírást végez háromévente legalább egy alka-
lommal. Az ebösszeírás elsődleges célja, hogy a kötelező és járványügyi szem-
pontból igen fontos veszettség elleni védőoltást ellenőrizze, felmérje a település 
kutyaállományát. 
 
3. Az ebrendészeti hozzájárulás, közkeletű elnevezéssel: ebadó 
 
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. Az adott évi ebrendészeti hozzájáru-
lás tekintetében az eb tulajdonosának az év első napján az oltási könyvben tulajdo-
nosként feltüntetett természetes, vagy jogi személyt, jogi személyiség nélküli szer-
vezetet kell tekinteni. 

Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes telepü-
lési, fővárosban a kerületi önkormányzat az Ávt.-ben meghatározott szempontokra 
tekintettel állapítja meg, azonban e hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg eben-
ként veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot. 

Az Ávt. meghatározza az ebrendészeti hozzájárulás alól mentesülő ebfajtákat, 
ebeket is, melyek 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 kutyafajták, a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő 
vagy terápiás ebek, a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiz-
tonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott ebek, a 
veszélyes eb kivételével az ivartalanított ebek, az ismert tartóval nem rendelkező és 
az állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában 
tartott, valamint az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szer-
vezettől örökbefogadott ebek. 

Az Ávt. előírja, hogy a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles a 
befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek ivartalanításának támo-
gatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi 
szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kap-
csolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.  
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Fontos kiemelni, hogy csupán a lehetőségét kapták meg az önkormányzatok a hoz-
zájárulás kivetésének, kötelezettségük a kiszabásra vonatkozóan nem keletkezett. 
 
4. Változások az Ávt. állat életének kioltására  
vonatkozó rendelkezéseiben 
 
Az állat életének kioltására a módosításokat követően is kizárólag elfogadható ok, 
vagy körülmény esetén kerülhet sor. Amellett azonban, hogy az Ávt. példálózó 
jelleggel meghatározza, hogy az egyes célra tartott állatok esetében mi minősül 
elfogadható oknak, megállapítja, hogy eb és macska tekintetében az élelmezési cél, 
illetve a prém termelése nem minősül elfogadható oknak, körülménynek, továbbá 
tilos e fajok élelmiszerként és prémként történő felhasználása is. Tilos macska 
vagy eb prémjét, valamint az ilyen prémet tartalmazó terméket forgalomba hozni, 
értékesítés céljából tartani, értékesítésre felajánlani vagy terjeszteni, vagy azt az 
ország területére behozni, illetve onnan kivinni, kivéve, ha az valamely közösségi 
jogi aktus alapján oktatási vagy preparálási célból engedélyezett. 
 
5. Változások az Ávt. állatokon történő beavatkozásra  
vonatkozó rendelkezéseiben  
 
A hatályos Ávt. egyértelműen tilt minden küllemet érintő sebészeti beavatkozást, 
vagyis a fül- és farok vágás is tilos. Ezek korábban a fajtajelleg megtartása érdeké-
ben engedélyezettek voltak. Szintén nagyon fontos újdonság, hogy az állatok 
egyedi megjelölésénél a legkisebb szenvedéssel és fájdalommal járó eljárást kell 
alkalmazni. Ennek értelmében ebek esetében tilos a hatalmas fájdalommal járó 
tetoválás és lovaknál pedig a sütés alkalmazása, helyette a gyors és fájdalommentes 
beavatkozással járó mikrochippes azonosítást lehet használni. 
 
6. Élő állatok nyereményjáték díjaként történő használata 
 
Az Ávt. módosítása már kiterjed az élő állatok nyereményjáték díjaként való hasz-
nálatára vonatkozó szabályok megalkotására is. E szabály értelmében élő állatot 
nyereményjáték díjaként csak az Ávt. végrehajtására kiadott rendeletben meghatá-
rozott feltételek szerint lehet használni, amennyiben az állat elhelyezésének és 
tartásának feltételei biztosítottak. E végrehajtási rendelet megalkotására a jelen 
munkám készítésének időpontjában még nem került sor. 
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7. A szőrméjükért tenyésztett fajok tartására vonatkozó rendelkezések 
 
Az Ávt. módosítással beiktatott 19/A. § keretében felülvizsgálatra kerültek a 
prémtermelésre vonatkozó szabályok is. Az ágazat jelentős átalakulása következté-
ben mára hazánkban a csincsillán kívül más prémes állatot a prém érdekében alig 
tenyésztenek, tekintve, hogy az angóra nyulat elsősorban húsáért tartják, a prémjét 
kizárólag melléktermékként használják fel. Az Ávt. módosítása ezért a csincsilla és 
az angóra nyúl kivételével megtiltja más állatok prémtermelési célú hasznosítását. 
Átmeneti rendelkezésként a törvény biztosítja, hogy amennyiben e két fajon túl is 
tartanak prémjéért állatot hazánkban, azok 2012. július elejéig az állatvédelmi ha-
tóságnál bejelentve leölésükig vagy elhullásukig tovább tarthatók.  
 
III. Összegzés 
 
Az Ávt. 2012. január 1. napjával életbe lépett módosításai olyan kérdéseket szabá-
lyoznak, melyek közül jó néhány rendezése évek óta váratott magára. Fontos azon-
ban kiemelni, hogy az Ávt. módosítás csupán egy több lépésből álló, a fennálló állat-
védelmi kérdéseket teljesebb mértékben megoldani kívánó folyamat első fázisa a 
legjelentősebb problémák gyökerének kezelésével, azok forrásainak megszüntetésé-
vel. Az állatvédelmi szabályozás további tárgykörökre történő kiterjesztése azonban 
a jövőben szükségesé válik, és a következő lépés keretében az ebrendészeti telepek és 
állatmenhelyek működését meghatározó feltételek rendezése és jogaik tisztázása 
kerülhet előtérbe, így a jövőben az Ávt. további módosítási várhatóak.  
 
 



 
 


