
Felhívás ebtartók részére 
 
Tisztelt Ebtatók! 
 
Városunkban egyre több a kóborló eb. A legfontosabb pontokban felhívom az ebtartók 
figyelmét a hatályos szabályokra, a szabálysértőkkel szemben kiszabható bírságokra. 
 
Az ebtartó köteles 
 

� az állat megfelel ő és biztonságos elhelyezésér ől, szakszer ű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról  gondoskodni, 

� minden három hónaposnál id ősebb ebét beoltatni , 
� gondoskodni arról, hogy a négyhónaposnál idősebb ebek elektronikus 

transzponderrel (chippel) megjelölésre kerüljenek, 
� ebet úgy tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes 

viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét 
tartósan és szükségtelenül ne zavarja, 

� az állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy 
alkalommal ellenőrizni, 

� belterület közterületén ebet pórázon vezetni.  Közterületen ebet csak olyan személy 
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen 
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen; 

� közterületen az eb ürülékét eltakarítani, 
� ebtenyészetre a jegyzőtől engedélyt kérni, 
� az ebet és a tartásával kapcsolatos változásokat az ebnyilvántartásba bejelenteni, 
� az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-

egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új 
tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az 
ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása 
céljából. 
 

Felhívom a figyelmet, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Szabstv.) 193. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát a 
település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, 
szabálysértést követ el. 
 
A lakosságot zavaró kóbor, valamint kóborló ebek számának csökkentése érdekében 
felhívom az ebtartó lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások 
fokozott betartására. 
 
Tilos 

� ebet tartósan kikötve tartani  
� kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél 

kisebb területen tartani. 
 
 
Az elhullott, kedvtelésb ől tartott állatok saját kertben, évi 100 kg-ig elte methet ők. Az 
elhullott állatok elföldelése ott végezhető, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 
1,5 méternél nem emelkedik magasabbra és a szomszédos ingatlan határvonalától legalább 
1,5 m távolságra van. Az évente ilyen módon elföldelt elhullott állatok fajáról, koráról és 
becsült tömegéről az állattartó köteles nyilvántartást vezetni, azt legalább két évig megőrizni, 
és az eljáró hatóságnak ellenőrzéskor bemutatni. (A nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 
45/2012. (V. 8.) VM rendelet). 
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A szabálytalan állattartás szankciói: 
 
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint 15.000 Ft-
tól 150.000 Ft-ig terjedő bírságot kell kiszabni. 
 
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény előírásai szerint 5.000 -150.000 Ft 
 
A közterületen befogott kóbor, vagy kóborló ebet az önkormányzat befogathatja és 
menhelyre szállíttathatja. Az intézkedés során felmerül költségek az eb tulajdonosárára 
áthárításra kerülnek. 
 
 
Büntetőeljárás a Büntet ő Törvénykönyvr ől 2012. évi C. törvény 244. §-ában foglaltak 
állatkínzás esetén: 

Állatkínzást követ el 

244. § (1) Aki 
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben 

indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó 
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, 

b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi , 
vétség miatt két évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetend ő. 
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás 
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy 
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza. 
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