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Az EB OVO Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011‐es esztendőről 

 

1. Számviteli beszámoló 

Az  EB  OVO  Egyesület  2010.  évben  gazdálkodásáról  a  számviteli  törvénynek  és  a  kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 716. 670 

ezer Ft, a saját tőke 44 ezer 670 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a 

2011. évi pénzügyi elszámolásból. 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

Tárgyévben az Egyesület állami támogatást nem kapott. 

 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú 

céljainak elérése érdekében. A 2011. évben  szerzett bevételek és  felmerült költségek elszámolását 

követően az Egyesület tartaléka (vagyona) 542 ezer 24 Ft. 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Az Egyesület közhasznú tevékenységének keretében 2011. augusztus 28‐án került megrendezésre az 

V. kerületi EB OVO Piknik és a XVI. kerületi „Kutya jó hely a Liget” című rendezvények, melyek összes 

kiadásai 298 ezer 619 Ft‐ot vontak el az éves bevételből. 

 

5.  Központi  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  helyi  önkormányzattól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

Tárgyévben az Egyesület 472 ezer Ft támogatást kapott az V. kerületi Önkormányzattól és 200 ezer Ft 

támogatást kapott a XVI. kerületi Önkormányzattól. 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

Egyesületünknél a tárgyévben nem történt személyi  jellegű pénzbeli kifizetés. Megállapítható, hogy 

az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 



 

7.1. A budapesti kutyatartó  lakosság aktivizálása, részükre a tevékeny közösségi élet  lehetőségének 

megteremtése 

 

Egyesületünk, bár még  fiatal,  célul  tűzte  ki egy példaértékű  közösség  kialakítását a pesti belvárosi 

kutyás  társadalomban. Tevékenységünkkel  igyekeztünk  ismertséget  szerezni a  főváros  turisztikailag 

legfrekventáltabb  területéből,  az  V.  kerületből  kiindulva, mind  a  városlakók,  az  önkormányzatok, 

közterület  felügyeleti  egységek  és  a  vállalati  szféra  körében.  A  Szabadság  téri  kutyatartók  civil 

egyesületbe  való  bevonásával  igyekeztünk megteremteni  az  alapjait  annak,  hogy  a  későbbiekben 

kutyaparkonként  helyi,  lokális  csoportok  jöhessenek  létre,  akik  az  adott  kutyás  közösség  aktuális 

problémáit a számukra legmegfelelőbb módon képviseljék. Az Egyesületbe való belépés elvi feltétele 

a kulturált kutyatartás szabályainak, erkölcsi kódexünk pontjainak elfogadása és betartása.  Jelenleg 

Egyesületünk  50  tagot  számlál,  akiket,  érdeklődési  körük  figyelembevételével  különböző 

levelezőlisták,  közösségi  portálok  (Facebook),  valamint  honlap  (www.ebovo.hu)  segítségével 

tájékoztatunk az aktuális programokról. 

 

7.2. Parkgondozás 

Egyesületünk  hosszútávú  céljai  közé  tartozik,  hogy  a  növényzettel  beültetett  parkokat  kulturált 

formában  kutyával  végezhető  tevékenységekre  használni  lehessen,  a  tiltásokat  és  a  túlságosan 

szigorú  szabályozásokat  finomíthassuk  e  témakörben.  Ennek  érdekében  főként  példamutatással 

kívánunk  rámutatni arra, hogy e  tevékenységek  sem még  több  szeméttel és piszokkal,  sem mások 

számára kellemetlenséggel nem  járnak. Ez évben másodszor, április 2‐án Egyesületünk a sajtó és a 

média bevonásával, a  tagok és még nem  tagok  részvételével nagytakarítást szervezett a Szabadság 

téren, azzal a céllal, hogy elsősorban – a városlakókból legnagyobb ellenállást kiváltó – kutyapiszoktól 

megtisztítsa a parkot. Jelezni kívántuk a belvárosi lakosság, főleg a kutyatartók felé, hogy elsődleges 

feladatunk és felelősségünk a kellemetlen, szennyező hatású melléktermék rendszeres felszedése. A 

kerületi  összefogás  eredményeként  két  kutyapiszok  gyűjtő  került  ki  a  térre,  amelyek  jelenléte  a 

kulturált kutyatartást segítik elő és sarkallják az ide látogató kutyásokat.  

 

7.3.  A  belvárosi  kutyatartók  ösztönzése  arra,  hogy  tudatos  kutyatartásukkal  biztonságban  éljenek 

kutyáikkal  

A parktisztítások mellett egyéb módokon és  lehetőségekkel  élve  is  szeretnénk ösztönözni  a  városi 

kutyatartókat környezetük tisztántartására, valamint a kulturált együttélés szabályainak betartására. 

Március  26‐án  a  Városligetben  egyesületünk  a  Vigyél  Haza  Alapítvánnyal  együtt  chipregisztrációs 

napot  tartott.  Ez  egy  fontos  lépés  a  XXI.  század  kutyatartásában.  A  kiépítetlen  rendszer 

következménye,  hogy  a  jó  szándékú,  felelős  gazdik  chipezik  kutyáikat,  ám  adataik  regisztrációjára 

nem kerül sor.  Így, ha esetleg a kutyával történne valami, a chip  leolvasásakor csupán egy számsor 

olvasható  le, a gazda elérhetősége azonban elmarad. A Vigyél Haza Alapítvánnyal fontosnak tartjuk, 



hogy  a  kutyákkal  kapcsolatban  hozott  intézkedések  a  gyakorlatban  is  működjenek,  ezért 

összefogásunkkal lehetőséget adunk minél több felelős gazdi informálására, regisztrációra.   

 

7.4. EB OVO Piknik 

2011‐ben másodszorra,  augusztus 28‐án nagyszabású  kutyás programot  szerveztünk  az V.  kerületi 

Szabadság téren, melyre kutyatartókat, állatbarátokat, gyermekeket és felnőtteket egyaránt vártunk. 

A  rendezvény  kiválóan  sikerült,  idén  koncertekkel  színeztük  a  programot.  Ismeretterjesztő 

standunkon  az  egyesület  tájékoztató  kiadványaival  népszerűsítette  álláspontját.  A  rendezvény 

egyaránt  nyomatékosította  a  városvezetésben,  hogy  a  kutyatartó  polgárság  jelentős  számban 

megtalálható a belvárosban is, akiknek érdekképviselete szintén a városvezetők egyik feladata. Míg a 

lakosság egy barátságos  rendezvényen vehetett  részt, melyet könnyűzenei koncertek kísértek. Úgy 

gondoljuk,  minden  rendezvényünk  ezt  a  közös  és  tudatos  együttműködést  ápolja,  építi  lépésről 

lépére, gyakorlatot  szerezve ezen új képviseleti  forma működtetésére. Mindemellett egy példátlan 

közösség  formálódik  a  városban,  amely  tudatosan  odafigyel  környezete  karbantartására  és  annak 

javítására. 

Idén a XVI. kerületben  is megrendezésre került a „Kutyajó hely a Liget”  szintén Piknik  rendezvény. 

Ennek  során  a  helyi  lakosság  szintén  meggyőződhetett  az  összefogás  lehetőségéről  és  annak 

eredményeiről.  A  XVI.  kerületi Önkormányzat  támogatásáról  biztosította  a  helyi  kutyásokat, mely 

kezdődő összefogás a jövő évre is eredményes együttműködést ígér. 

 

7.5 Az Egyesület kapcsolatteremtő és ápoló tevékenysége 

 

 

•  A  2011‐es  év  a  Február  7‐én megtartott  előadással  indult, mely  az  Egyesült  Államokbeli 

kutyatartás egy jó példáját mutatta be. A rendezvény sajtó felhívása: 

 

Az amerikai kutyák nem kakilnak? 

2011‐01‐31 12:05 

 

Szeretettel várunk 2011. február 7‐én, hétfőn este 7‐kor a Farger Kávézóba  (V. kerület. Zoltán utca 

18.) az EB OVO Egyesület előadására: 

 

Az  amerikai  kutya‐álom:  kutyatartás  Los  Angeles  közterületein!  avagy  “DNS  tipizálással  és  GPS 

technológiával  kombinált  kutyaszéklet  vizsgálatok:  egy  Nyugati  parti  kutyatartó  tapasztalatai 

kutyakérdésben és Los Angeles tisztán tartásában” 



Az előadást Boros László, santa monicai lakos, Erzsi és Kántor kutya gazdája tartja! 

 

Az előadás kiválóan sikerült, továbbra  is ápoljuk a kapcsolatot és reméljük, hogy a  jövőben alkalom 

nyílik a gyakorlati megvalósításra egyaránt. 

 

•  2011 májusában a Mezőgazdasági Minisztérium kerekasztal beszélgetést hirdetett az új eb 

törvénnyel kapcsolatban. Egyesületünk egyik fontos feladata a kutyatartók képviselete. Az egyesület 

megfogalmazta  véleményét, melyet  a minisztérium  képviselői meghallgattak.    A  vélemény  alább 

olvasható. 

 

AZ EB OVO EGYESÜLET VÉLEMÉNYEZÉSE 

  

  

A Vidékfejlesztési Minisztérium részére 

  

  

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII: törvény módosításáról szóló törvényről, 

  

valamint 

  

az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletről 

  

Budapest, 2011. május 29. 

  

Az EB OVO Egyesület üdvözli az előterjesztés célját, azaz a hazai ebtartási kultúra magasabb szintre 

emelését.  A  kormányrendelet  több  olyan  területet  érint,  amelyek  nem  tartoznak  az  EB  OVO 

Egyesület  fókuszába,  ezért  az  EB  OVO  Egyesület  véleményezése  e  területekre  nem  terjed  ki.  A 

véleményezés bizonyos szakaszokra korlátozódik. 

A módosítandó kormányrendeletek az EB OVO Egyesület által véleményezett szakaszai a 2.§, 5.§, 6.§, 

7.§, 9.§, 10. § (9) és (10) bekezdés, 10. § (11) bekezdés, 10. § (12) bekezdés. 

  



  

1. Az előterjesztés céljának véleményezése 

  

Az alapvető célok és eszközök mind a felelős állattartás ösztönzését célozzák. Fontos szemléletmód 

változás  történt  a  törvényalkotási  folyamatában  azzal,  hogy  szakérők  bevonásával  készült  a 

törvénymódosítás  anyaga,  tudományos  eredményekre  alapozva  új  álláspontot  meghatározva  az 

ebtartás  viszonyában.  Ez  a  viszony  nem  az  eb  faji  tulajdonságaira  alapozza  annak  szabályozását, 

hanem  az  eb  és  gazdája  viszonyára,  pontosabban  a  gazdát  téve  teljes mértékig  felelősnek  az  eb 

viselkedéséért. Ez üdvözölt álláspont.  

  

„Továbbá a kutya, mint faj (és mint fajta is), abban különbözik például a veszélyes állatfajoktól, hogy 

sem genetikailag, sem viselkedésileg nem tekinthető homogén csoportnak, nem kezelhető általános 

megállapítások mentén.  Ezt  számos,  a  területen  készült  tudományos  cikk  is  alátámasztja. A  kutya 

tartási körülményei, a gazda hozzáállása nagymértékben meghatározza az állat tulajdonságait. Ennek 

megfelelően  a  szóban  forgó,  média  által  megbélyegzett  kutyák  túlnyomó  többségének  gondos, 

felelős  tartása  semmiféle  kockázattal  nem  jár.  Mindezekre  való  tekintettel  fajtát  betiltani,  a 

kutyatartók  tulajdonhoz  való  jogát  korlátozni  semmiképpen  sem  indokolt.  A  jelenlegi  tervezet  a 

laikusok  számára ugyan enyhébb  szabályokat  sejtet, ugyanakkor  sokkal következetesebb elődjénél. 

Megszabadul  a  helytelenül  sugallt,  szakmaiságot  teljes  mértékben  nélkülöző,  az  esetek  döntő 

többségében alaptalan és súlyos negatív diszkriminációtól.” 

  

A  veszélyes  ebekre  vonatkozó B  alternatíva  támogatott  azaz  „az  esetek  többségében  igazságtalan 

diszkrimináció elkerülése érdekében egyben lehetőséget nyújtana számukra, hogy egy szakértők által 

kidolgozott  és  felügyelt,  a  vidékfejlesztési  miniszter  által  jóváhagyott  vizsgarendszer  teljesítése 

esetén felmentést nyerjenek ez alól a kötelezettség alól (17).” 

  

Habár  ezen  állítások  a  veszélyes  eb  tartása  kapcsán  fogalmazódtak  meg,  látnunk  kell,  hogy  a 

magyarországi kutyatartók mindegyikére értendő. Mivel az ebtartók  túlnyomó része nem veszélyes 

ebet  tart,  ezért  indokolt  az  új  szemléletmód  alkalmazása  a  nem  veszélyes  eb  tartását  szabályozó 

területeken  egyaránt,  az  eddigi  szabályok  felülvizsgálatában.  Hiszen  a  jelenlegi  szabályok  nem 

tükrözik e szemléletmódot, képtelenné téve a „jó gazda” kötelességeinek teljesítését. 

  

A  módosítás  anyagában  megfogalmazott  célok  között  szerepel  az  ésszerű  élettér‐  minimum 

meghatározása, amelyet kivétel nélkül minden, magasabb rendű, kedvtelésből tartott állat számára 

biztosítani kell.” (14. oldal) 

  



E kötelesség az államot és az állampolgárt egyaránt érinti. A módosítás akváriumok és  terráriumok 

méretét határozza meg. Megválaszolatlanul hagyva egy a  lakosságot  sokkal  inkább érintő  kérdést, 

azaz az ebek élettér‐minimumának megteremtését. A fent említett érvek alapján, miszerint „a kutya 

tartási  körülményei,  a  gazda  hozzáállása  nagymértékben meghatározza  az  állat  tulajdonságait”,  a 

célok  elérésének  érdekében  az  állam  és  az  állampolgár  együttműködése  szükséges. Hiszen  ahhoz, 

hogy a felelős gazda ebét felelősen tartsa, veszélyes ebbé nyilvánítását elkerülje, eleget tegyen a  jó 

gazda kötelezettségének, nem elég ha  transzponderrel  látja el és  ivartalanítja,  illetve ebrendészeti 

hozzájárulást  fizet.  Ezen  intézkedések  valóban  meghatározóak  a  kóbor  ebek  hazavezetéséhez, 

számuk  csökkentéséhez,  azonban  a  napi  gyakorlatot,  az  ebpopuláció  nagyobbik  rézét,  a  nem 

veszélyes és nem kóbor ebek  tartási körülményeit nem befolyásolja, ezzel  fenntartva az ebeket és 

tartóikat  övező  „helytelenül  sugallt,  szakmaiságot  teljes  mértékben  nélkülöző,  az  esetek  döntő 

többségében  alaptalan  és  súlyos  negatív  diszkriminációt”(9).  Szükséges  az  állami  oldal 

kötelességeinek  szabályozása,  kötelezése  az  élettér‐minimum  megteremtésére,  hiszen  az  állam 

feladata,  hogy  képessé  tegye  az  állampolgárt  kötelességének  teljesítésre,  azaz  ésszerű  élettér‐

minimumot  teremtsen a ebek számára, kötelezve az önkormányzatokat kutyafuttatók építésére, az 

ebpopuláció méretét tükröző számszerű meghatározására.   

  

Javasoljuk,  hogy  a  kormány  kapjon  felhatalmazást  az  ebtartással  kapcsolatos  szabályok 

felülvizsgálatára, a felelős állattartás ösztönzését megcélozva. Kerületenként legyen meghatározva az 

ebpopulációval  arányosan  a  kötelező  kijelölt  futtatók,  kutyaparkok  mérete,  elhelyezkedése,  (pl. 

minden  500m  es  körzetben),  ahol  a  gazda  eleget  tehet  kötelességének,  ebének  élettér‐minimum 

szükségletének kielégítésével. 

  

Mindemellett javasoljuk, hogy a B verzióban leírtakhoz hasonlóan az általános, azaz nem veszélyes eb 

és nem kóbor eb gazdája szintén élhessen a lehetőséggel egy általános ebtartási vizsga elvégzésével, 

ami  hasonlóképpen  a  veszélyes  eb  gazdájára  vonatkozó  vizsga,  „szakértők  által  kidolgozott  és 

felügyelt, a vidékfejlesztési miniszter által  jóváhagyott vizsgarendszer  teljesítése esetén  felmentést 

nyerjenek ez alól a kötelezettség alól (17).” 

  

Megjegyzés:  Az  általános  ebtartási  vizsga  elvégzésére  motiváló  eszközként  alkalmazható  az 

ebrendészeti  járulék,  annak  differenciálása.  Transzpond  és  ivartalanítás  esetén  a  járulék  fele 

fizetendő,  a  vizsga  elvégzése  teljes  mentességet  biztosít.  Elérve  ezzel  a  meglévő  gazdáknál  élő 

ebpopuláció adatbázisba kerülését, a gazdák  tudatformálását, és a  felelős állattartás gyakorlatát az 

ebtartás mindennapjaiban.  

 

 

 

  



  

Vélemény. 

  

2.§ 

  

Üdvözlendő. 

  

5.§ 

  

Üdvözlendő. 

  

6.§ 

  

A  törvény  kötelezi  az  ebrendészeti  hozzájárulás  legalább  felét  visszaforgassa  az  ebek  egyedi 

megjelölésének és ivartalanításának támogatására. 

Javasoljuk: az ebrendészeti járulék egy részét az önkormányzat kötelezően fordítsa oktató programok 

támogatására a felelős ebtartás módjáról. 

  

7. § 

  

Üdvözlendő. 

  

9. § 

  

A veszélyes ebek kapcsán fennálló  joghézag mielőbbi pótlása érdekében új kormányrendeleti szintű 

szabályozás  megalkotására  van  szükség,  amihez  a  módosítás  megadja  a  Kormány  számára  a 

szükséges felhatalmazást. 

  



Javaslat: a nem veszélyes ebek tartására ugyan ez elmondható. Javasoljuk, hogy új kormányrendeleti 

szintű szabályozás megalkotását van, amihez a módosítás adja meg a Kormány számára a szükséges 

felhatalmazást. 

  

A 10. § (9) és (10) bekezdéshez 

  

Üdvözlendő. 

  

A 10. § (11) bekezdéshez 

  

Üdvözlendő. 

  

A 10. § (12) bekezdéshez 

  

Üdvözlendő. 

  

•  2011.  május  13‐án  az  V.  kerületi  Önkormányzat  a  Jövő  Városáért  díjjal  tűntette  ki  az 

egyesületet.  Fontos  elismerés  ez  számunkra, mely  a  hosszútávú  együttműködési  szándék  jele  és 

jelentős  anyagi  támogatás  egyaránt.  A  Díjat  a  2011‐es  Belvárosi  Fesztiválon  vehettük  át,  ahol 

standunkkal immár második alkalommal vettünk részt. Az értesítés szövege alább olvasható. 

 

Belváros‐Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  kerületének Önkormányzata  2011. május  12‐i  képviselő‐

testületi ülésén döntött a Jövő Városáért díj odaítéléséről. 

  

Engedje meg, hogy elsőként köszöntsem Önt és az egyesület tagjait abból az alkalomból, hogy 2011. 

évben elnyerték a Jövő Városáért díjat. 

A  kitüntetés  átadására  a  Belvárosi  Fesztivál  keretében  2011.  június  3‐án  (pénteken)  17.00  órakor 

kerül  sor  a  Zrínyi  utcában  (Sas  u.‐Október  6.  utca  közötti  szakasz)  felállításra  kerülő  színpadon, 

amelyre Önt és közösségét szeretettel várjuk. 

Egyúttal szeretném meghívni Önöket a Belvárosi Fesztivál rendezvényeire, amelyről részletes  leírást 

küldünk a későbbiek folyamán. 



  

Budapest, 2011. május 13. 

  

Tisztelettel: Rogán Antal 

polgármester 

 

 

•  2011. május 1‐jén a XVI kerületi Majálison standunkkal képviseltük egyesületünk nézeteti, itt 

a XVI. kerületi lakosság ismerkedhetett meg velünk. 

•  2011.  május  8‐án  pedig  a  XVI.  kerületi  Jókai  lakótelepen  rendeztünk  takarítást.  Ezen  a 

rendezvényen  a  példamutató,  aktív  gazdik  részvételével megtisztult  a  lakótelep  és  sok  érdeklődő 

örömmel vette egyesületünk jelenlétét. 

•  2011.  június  3‐4‐én  az V.  kerületi Civil Utca  rendezvényen  standunkkal megjelentünk  idén 

másodszorra, ahol a kerület lakói ismerkedhettek meg egyesületünk tevékenységével sé nézeteivel. 

•  2011.  augusztus  28‐án  került  sor  a második  EB  OVO  Piknik  (V.  kerület) megrendezésére, 

melyhez 100 ezer Ft támogatást nyertünk az V. kerületi Önkormányzattól 

•  2011. október 15‐én a XVI. kerületben  rendeztünk kutyás pikniket. E rendezvény kapcsán a 

XVI.  kerület  támogatásáról  biztosította  az  egyesületet, melyet  pályázat  útján  elnyert  200  ezer  Ft 

összegben is kifejezett . 

•  2011. december 5‐én megtartott közgyűlésünkkel zártuk az évet. 

 


