
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÁLLATVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT 

SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI 

 
 

1. Gazdához juttatott eb díja      bruttó 6.000, - Ft 
 

2. Gazdához juttatott macska díja      bruttó 5.000, - Ft 
 

3. Bejegyzett állatvédő szervezetek által örökbefogadott eb díja bruttó 3.000, - Ft 
 

4. Bejegyzett állatvédő szervezetek által örökbe fogadott macska díja bruttó 2.500, - Ft 
 

5. Beteg és sérült állat kezeltetésére, az Igazgatósággal együttműködési megállapodást 

kötött állatvédő szervezetek mentesülnek a díjfizetés alól. 
 

6. A tulajdonos kérésére örökbefogadás után történt helyszíni ivartalanítást követő 

maximum 10 napig tartó tartás díja eb esetében           bruttó 1.700,- Ft/nap. 

 

7. A tulajdonos kérésére örökbefogadás után történt helyszíni ivartalanítást követő 

maximum 10 napig tartó tartás díja macska esetében          bruttó 1.700,- Ft/nap 

 

8. A gazda kérésére, a gyógyíthatatlanul beteg macska túlaltatásának díja bruttó 15.000, - 

Ft 
 

9. A gazda kérésére a gyógyíthatatlanul beteg kutya túlaltatásának díja súlyfüggő: 

• 20 kg alatt    bruttó. 15.000, - Ft 

• 20 kg és 40 kg között   bruttó 20.000, - Ft 

• 40 kg felett    bruttó 25.000, - Ft 

 

10. A gazda kérésére, a gyógyíthatatlanul beteg állatok (kutya és macska) lakáson történő 

túlaltatásának és ártalmatlanításának díja         bruttó 30.000, - Ft/állat 
 

11. A fajtatiszta egyedek, illetve az örökbefogadó kérésére történő ivartalanítás díja, 

magánszemélyek részére, szuka kutya esetén  bruttó 18.000, - Ft 
 

12. A fajtatiszta egyedek, illetve az örökbefogadó kérésére történő ivartalanítás díja, 

magánszemélyek részére, kan kutya esetén   bruttó 13.000, - Ft 
 

13. A fajtatiszta egyedek, illetve az örökbefogadó kérésére történő ivartalanítás díja, 

magánszemélyek részére, nőstény macska esetén  bruttó 13.000, - Ft 
 

14. A fajtatiszta egyedek, illetve az örökbefogadó kérésére történő ivartalanítás díja, 

magánszemélyek részére, kandúrok esetén    bruttó 9.000, - Ft 
 

15. Veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén, a tulajdonos által a megfigyelési 

időtartamra fizetendő tartási díj     bruttó 1.200, - Ft/nap  
 

16. Veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén a tulajdonos által fizetendő, a 

mikrochippel nem rendelkező állat kötelező mikrochippel történő ellátása  

         bruttó 3.500, - Ft/állat 



17. Veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén, a tulajdonos által fizetendő, a 

veszettség elleni oltással nem rendelkező állat kötelező veszettség elleni oltása  

        bruttó 6.000,- Ft/állat 
 

18. Az Őrszolgálathoz bekerült állatok igazolt gazdája által történő elvitele esetén, a 

fizetendő szolgáltatási díj     bruttó 5.000, - Ft/állat 
 

19. Az Őrszolgálathoz bekerült állatok igazolt gazdája által történő elvitele esetén, a 

fizetendő napi tartási díj     bruttó 1.700, - Ft/állat 

 

20. Elhunyt mellől a telepre az Őrszolgálat által beszállított állat után az örökös által 

fizetendő díj    bruttó 1.700,- Ft / nap, de legfeljebb 17.000,-Ft 
 

21. Kórházba szállított mellől a telepre az Őrszolgálat által beszállított állat után fizetendő 

díj     bruttó 1.700,- Ft / nap, de legfeljebb 17.000,-Ft 
 

22. Az Őrszolgálathoz bekerült állatok igazolt gazdája által történő elvitele esetén, a 

szükséges védőoltással történő ellátás díja   bruttó 6.000, - Ft/állat 
 

23. Az Őrszolgálathoz bekerült állatok igazolt gazdája által történő elvitele esetén, a 

kötelező mikrochippel történő ellátás díja   bruttó 3.500, - Ft/állat 
 

24. Az Őrszolgálathoz bekerült állatok igazolt gazdája által történő elvitele esetén, a 

közterületről bekerülő sérült, beteg állat ellátásának napi díja bruttó 4.000 Ft/nap 

 

25. Az örökbefogadó kérésére, az Európai Unión belüli utazáshoz szükséges állatútlevél 

kiállításának díja       bruttó 10.000, - Ft/állat 
 

26. Az Őrszolgálatnál átvett kisállat tetemek megsemmisítési díja bruttó 2300 Ft/kg 

 

A felsorolt díjtételek 2021. január 1-jétől érvényesek. 

 


