
Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz a  közterületen gazdátlanul kóborló
ebek számának megnövekedése. 

Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent,  hanem sajnos  legtöbbször felelőtlen emberi
magatartást. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített
ingatlanjaikon  maradjanak;  hanem  gondatlanságból,  nemtörődömségből  az  ebeket
közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni.

Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat. Az
érintettek  legtöbbször  –  erre  irányuló  észrevétel  esetén  –  letagadják  ebtartói
minőségüket.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 4-5. §-a az alábbiakat mondja ki:

„4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.”

 „5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

(3) A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve -
biztosítani  kell  olyan területet,  illetve  létesítményt,  ahol  azok veszély esetén,  valamint  az
időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.

(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat
szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.

(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.”

A  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § szerint: 

193. (1) 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.

(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  a  közterület-  felügyelő,
természeti  és  védett  természeti  területen  a  természetvédelmi  őr,  helyi  jelentőségű  védett
természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki
helyszíni  bírságot.

A helyszíni bírság mértéke a 99. § (2) bek. alapján 5.000.-Ft. - 50.000.-Ft.-ig, hat hónapon
belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70.000.-Ft.-ig terjedhet.

A  köz-  és  magánterületen  felügyelet  nélkül  kóborló  –  esetleg  még  védőoltással  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 való ellátásáról gondoskodjon. 

Mindazon  személyek  ellen,  akik  ezen  kötelezettségüknek  nem  tesznek  eleget,
szabálysértési eljárás indítható. 

Kérem  fentiek  tudomásul  vételét,  és  a  település  nyugalma  érdekében  segítő
együttműködésüket
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