
Felhívás az ebtartási szabályok betartására! 
 
 

Az elmúlt napokban több lakossági panasz érkezett Önkormányzatunkhoz közterületeinken 
kóborló ebek miatt. 
 

Tájékoztatom az eb tartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért 
kiszabható büntetés összege jelentősen megemelkedett. Az állatvédelmi, ebtartási előírásokat 
helyben is maximálisan be fogjuk tartatni. 
 
Az állattartó gondoskodni köteles az eb megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen. 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. 

A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, 
valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni. 

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. 

Ha az állatvédelmi hatóság bejelentésre vagy hivatalból, saját tapasztalata alapján értesül egy ilyen 
szökésről, akkor jogszerű módon kiszabhatja további vizsgálódások nélkül a bírságot. 

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás! 
 
Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 75.000 Ft-ban határozza 
meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a különféle cselekmények esetére 
előírt szorzószám alapján kell megállapítani. 
(Így például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően 
gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság 
mértéke, 6×75.000 = 450.000 Ft.) 
 
Az alkalomszerű, egyszeri szökéstől meg kell különböztetni a rendszeres “önsétáltató” kutyákat. 
Ez már nem az állatvédelmi törvénybe ütközik, hanem szabálysértésnek, a “kutyával való 
veszélyeztetés” tényállásának minősül. A szabálysértési eljárásban, amennyiben bírság 
kiszabására kerül sor, és az nem kerül megfizetésre, elzárásra is változtatható. 
 
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy az eb tartóval szemben a település jegyzője is eljárhat, így aki 
tevékenységével, vagy mulasztásával az ebtartási előírásokat megsérti a helyszínen, egy 
összegben kifizetendő állatvédelmi bírságot fogok kiszabni! 
 

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös 
tekintettel az állat szökésének megakadályozására! 
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