TÁJÉKOZTATÁS AZ EBTARTÓK KÖTELEZETTSÉGEIRŐL
Az Enyingen lakó, kedvtelésből állatokat tartók számára összefoglaljuk azokat a jogszabályi
rendelkezéseket, amelyek előírják az állattartással összefüggő kötelezettségeiket. Jelen
tájékoztatóban a kedvtelési célú állattartáson belül az ebtartással kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókra, szabályokra hívjuk fel a figyelmet.
Az előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
− az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
− a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet,
− a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
− az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
− a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet
Az állatok tartásának általános szabályai:
− az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeket megteremteni,
− az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról, az állat igényeinek megfelelő
rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
− az állatok számára a táplálékot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának
megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott faj természetes
viselkedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani,
− a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az lehetővé tegye természetes
viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja,
− a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is
biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét,
− az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy a fajára jellemző mozgási
igényét ki tudja elégíteni,
− állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem
szabad,
− a szabadban tartott állatok számára biztosítani kell olyan területet, illetve búvóhelyet,
ahol veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas
hatásokkal szemben védelmet találnak,
− az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat
szükségleteihez igazodó megfelelő mozgásteret biztosítani,
− az ember környezetében tartott állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad,
− az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos,
− az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad,
− tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2
akadálytalanul használható területet kell biztosítani,
− az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani,
− az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hangatással járó tevékenységek, időjárási
jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakaszában, amikor a polgári

célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló jogszabály szerinti pirotechnikai
termékek engedély, bejelentés nélkül is felhasználhatók, az állat tartójának
gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és
törekednie kell az állat megnyugtatására.
Az állattartónak tilos:
− kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél
kisebb területen tartósan tartani,
− patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni,
− patás állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani.
Transzponderrel (chip) történő jelölés:
Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ennek betartását a
jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi.
A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az adatváltozást 8
napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A transzponderrel
megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén
az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
Az ebtartó köteles:
− az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha
az állata:
o a három hónapos kort elérte,
o elhullott vagy elkóborolt, vagy
o új tulajdonoshoz került
Amennyiben az eb új tulajdonoshoz kerül a változást az új tartási helyen az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell
jelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás
helyszínét, időpontját, és az immunizálást végző állatorvos kamrai bélyegzőjének
számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási könyv bemutatásával is.
− minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
o a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
o az első oltást követően 6 hónapon belül,
o ezt követően évenként
− az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új
tulajdonosnak átandi, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre
felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából,
− az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc
napon belül az oltási könyv pótlását kérni
A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állatorvos elvégezheti.
A közterületre vonatkozó szabályozás:
Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet
vezetni (Enying város közigazgatási területén az ebek futtatására nincs kijelölt terület.)

Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv
vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészséget ne veszélyeztesse.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni kizárólag az egyed jellemzően
agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
A települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.
Az így befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat
tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság
gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az
eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelenség esetén -a
külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével -az állat életét megengedett módon ki
lehet oltani.
Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint
a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.
Enying város közigazgatási területén a kóbor ebek befogását Enying Város Önkormányzatának
Városgondnoksága végzi.
A gyepmester neve, elérhetősége: Vasánszki Ferenc
06-30/418-4440
Ebösszeírás:
A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak az ebrendészeti feladatok ellátása
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebre, ebekre, illetve az eb
tulajdonosára és tartójára vonatkozó jogszabályban meghatározott adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A településen a soron következő ebösszeírás előreláthatólag 2022. évben lesz.
Ebrendészeti hozzájárulás:
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
17/2015. (IX. 03.) önkormányzati rendelete és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény alapján Enying város közigazgatási területén éves ebrendészeti
hozzájárulást köteles fizetni az az ebtulajdonos, aki kettőnél több ebet tart.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke veszélyes eb vonatkozásában 20.000, - Ft, más eb
esetében: 6.000, - Ft ebenként.
Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos minden naptári év március 15. napjáig köteles
megfizetni Enying Város Önkormányzata részére.
Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a tárgyév január 1-ig a 65.
életévét betöltött, egyedülálló ebtulajdonos.
Mentes továbbá az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól az ebtulajdonos, ha az általa
tulajdonolt vagy bármilyen jogcímen használt ingatlan területén legfeljebb két ebet tart.
Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás:

− a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett,
− a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos Magyar
Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező
− a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy
közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,
− - a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított,
− az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészti telepen vagy
állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint
− állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb
után.
A mentességet az ebtulajdonos az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés
kézhezvételét követő 10 napon belül köteles bejelenteni és egyben a bejelentéshez mellékelni:
− a törzskönyv másolatát vagy,
− a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az
ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást vagy,
− a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy
közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza vagy,
− az állatorvos ivartalanítási igazolását vagy,
− állatvédelmi szervezet igazolását
− állatmenhely igazolását
Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást, a változást követő 15 napon belül:
o az eb eladása esetén az eladó,
o az eb vásárlása esetén a vásárló,
o az eb elhullását az ebtulajdonos
köteles bejelenteni az Enyingi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóigazgatási Osztályán
(8130 Enying, Kossuth L. u. 22.).
Fenti előírások be nem tartása esetén alkalmazandó szankciók:
A közigazgatási szankciók kiszabása mellett az állatvédelemi hatóság:
− az ebtartót az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására
kötelezheti,
− az ebtartót az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek
kialakítására kötelezheti,
− az ebtartót az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés
elvégzésére kötelezheti,
− elrendelheti az eb ivartalanítását,
− az ebet veszélyesnek minősítheti,
− elrendelheti az eb életének kioltását, amennyiben az eb halálos kimenetelű sérülést okoz
embernek, és az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő megállapítja, hogy
az eb viselkedése egyértelműen a sérülés okozására irányult
A hatóság az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének
megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti. Az
állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén az állattartót meghatározott
cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állatok védelme érdekében.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget,
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez,
időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására
okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.
Ha kedvtelésből tartott állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági
határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó
egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a kedvtelésből tartott vagy a jövőben
tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való
részvételre kötelezéssel sem biztosítható, az állatvédelmi hatóság – állatvédelmi bírság
kiszabása mellett - az állattartót állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően
2-8 évre eltiltja.
Felhívom az állattartók figyelmét, hogy a kedvtelési célú állattartás az alapvető tartási
feltételek biztosítása mellett mindenki számára lehetőség, azonban egyben az állatról való
gondoskodás felelősségét és kötelezettségét is magában foglalja!

Dr. Földesi Dorina s.k.
aljegyző

