
KISÁLLAT TARTÓK FIGYELMÉBE 

HIRDETMÉNY 

 

 

Településeinken visszatérő probléma, a kisállatok nem megfelelő tartása! Az elmúlt időszakban 

Hivatalunk irányába több olyan jelzés érkezett, mely néhány állattartó GONDATLANSÁGÁT, 

FELELŐTLENSÉGÉT jelzi és kéri a Hivatal intézkedését. 

Hivatalunk elsősorban  „szolgáltató közigazgatás párti” igyekszünk lehetőség szerint bírságok 

alkalmazása nélkül elérni a Lakosságnál a jogszabályok betartását, azonban azok kiszabása 

bizonyos helyzetekben elkerülhetetlennek látszik! 

 

„Ember ………….. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit 

megszelídítettél.”  

Antoine de Saint-Exupéry: Kis herceg 

 

Különösen sok gondot okoz a közterületen kóborló ebek száma. Ez nem minden esetben kóbor 

kutyát jelent, hanem több esetben a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a 

tartás helyét ne hagyhassa el. Előfordul az is, amikor az állattartók azt sem tartják be, hogy 

bekerítetlen ingatlanon tilos ebet szabadon tartani.   

 

Nem elfogadható magatartás az sem, hogy 

a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az 

üzletekbe, óvodába, iskolába.  

Tévhitként él a kutyatartókban, hogy csak 

településhatáron belül kötelező a póráz.

A jelenleg érvényben lévő magyar jogszabályok szerint csak kijelölt, zárt kutyafuttató területen 

szabad elengedni az ebet. Minden más területen kötelező a póráz használata. Aki nem így tesz, 

az szabálysértést követ el és büntethető.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/hu:Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry


 

A vadászati törvény szerint a 

vadászterületen a vadat űző kutyát a vadász 

elfoghatja vagy elejtheti, ha a 

tulajdonosának felderítésére nincs 

közvetlen lehetőség. Magyarul: ha nincs a 

kutya mellett a gazda, akkor a vadász, ha 

úgy ítéli meg, lelőheti. 

 

                                                                                  

……………………………………………

A kutyák Azonosításánál gondot jelent, 

hogy mind a mai napig előfordul, hogy a 

kutyák nincsenek mikrochip 

megjelöléssel ellátva

 

A fent leírtak miatt indokoltnak tartom az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az 

ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjuk: 

  

 

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat 

megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 

szakszerű gondozásáról, szökésének 

megakadályozásáról.  

 

Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy 

kutyáját kóborolni se közterületen, se más 

ingatlanán nem hagyhatja. 

Az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozásáról.  

 

 



A forróságban különösen figyelni kell arra, hogy a kisállat mozgásterét biztosítsuk, előtte 

mindig legyen tiszta ivóvíz, árnyékba tudjon húzódni! Ha időlegesen szükséges kikötni, 

úgy a lánc ne akadályozza a mozgásban. Az időjárás viszontagságai elől legyen hová 

elbújnia. A kutyaház ne egy fémhordó legyen. Csak ismételni tudom, felelősek vagyunk a 

kisállatainkért.  

 

Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – 

saját költségén – állatorvossal beoltatni. Az eb tulajdonosa és tartója a Pókaszepetki Közös 

Önkormányzati Hivatalnál az önkormányzati Eb nyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles 

a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni. A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel 

megjelölve lehet tartani. 

  

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének 

megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírság 

mértéke 30.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a szabályszegések számától függően. A 

bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó 

szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. Aki a kutyáját 

közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, 

melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet. A szabálysértési eljárás lefolytatására 

a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal  rendelkezik hatáskörrel. 

  

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem 

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

közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. Embertársaink egészségének és testi épségének 

megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is felszólítunk 

minden kutyatartót, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, 

kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon. 

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy: 
 a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B 

§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak 

transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott 

kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket 

állatorvosnál megjelöltetni. 



 Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi 

nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő 

ebeket is be kell jelenteni. 

 Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, 

szaporulatot írásban bejelenteni. 

 Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a 

polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. 

 Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet 

alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság. 

  

A településen élők nyugalma érdekében és az esetleges súlyos balesetek elkerülését célzó 

intézkedések érdekében  segítő közreműködésüket köszönöm! 

 

 

     Bucsák Katalin 

         jegyző 


