
Felhívás ebtartás szabályainak betartására 
A falunkban az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen gazdátlanul 

kóborló ebekről szóló bejelentések. Sok esetben  nem kóbor kutyáról van szó, 

hanem a tulajdonosok gondatlansága miatt elszökött ebekről. A kutyák 

gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített 

ingatlanjaikon  maradjanak; hanem  hanyagságból vagy figyelmetlenségből 

az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni. 

A jogszabály alapján  tilos a kutyát póráz nélkül üzletekbe, óvodába, 

iskolába, stb. vinni. Az érintettek legtöbbször – erre irányuló észrevétel 

esetén – le is tagadják ebtartói minőségüket. 

Tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályok: 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény  

193. § (1) bekezdése szerint:  

Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja; 

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya 

kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja; 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 

kutya kivételével – szállítja; 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat 

segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz; 

szabálysértést követ el. 

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló 

megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. 

 

A kedvtelésből tartott állatok tartásának és forgalmazásának szabályairól szóló 41/2010. (II.26.) Korm. 

rendelet rendelkezései szerint: 

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. ( továbbiakban: Ávt.)  rendelkezési alapján: 
„43. §  (1)  Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy 

hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és 

különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles 

fizetni. 

(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.” 

A bírság alapösszege 15 000 Ft, tételes mértékének megállapításakor jogszabályban rögzített szorzó 

alkalmazandó. (Pl. Amennyiben az ebtartó, az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően 

gondoskodott, akkor már 90 000 Ft összegű bírsággal sújtható, az állat kötelező egyedi azonosításának 

elmaradása 45 000 Ft összegű állatvédelmi bírságot von maga után.) 

Az állatvédelmi bírság megállapításakor a hatóságnak mérlegelési lehetősége nincs, a bírságot kötelező kiszabni. 

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással és egyedi azonosítóval (chip) sem 

rendelkező – ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a 

közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. 

 

Ezért  felhívom  valamennyi  ebtartó  figyelmét,  hogy  a  tulajdonában  lévő  kutya saját ingatlan határain 

belüli tartásáról, kötelező védőoltással és egyedi azonosítóval való ellátásáról gondoskodjon. 

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárást kell 

indítani. Felhívom továbbá az ebtartók figyelmét, hogy a közterületen, felügyelet nélkül tartózkodó 

kutyákat a gyepmester elszállítja, az ebek gyepmesteri telepen tartásának költsége az ebtartókat terheli, 

amely szintén jelentős kiadást jelent. 

 

       Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 


