
Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő – testülete 

 

5 / 1997. (III.26.) rendelete 

 

az ebtartásról 

 

(egységes szerkezet) 

 

A Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő – testülete az 1990. évi LXV törvényben kapott felhatalmazás 

alapján az ebtartásról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni Nagyoroszi község közigazgatási területén tartott ebekre. 

 

I. fejezet 

Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás 

 

2.§. /1/ A község területén a 3 hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa vagy tartója (továbbiakban: eb 

 tulajdonos) nyilvántartásba vétel végett köteles – az állatorvoshoz – 30 napon belül bejelenteni, 

 és veszettség ellen beoltani. 

 

/2/ Az állatorvos a bejelentett ebről az ebtulajdonos részére eboltási igazolványt állít ki.  

 

3.§. /1/ Az eb elhullását, eladását az állatorvosnak az eb nyilvántartásból való törlése végett 30 napon  

 belül, eltűnését pedig haladéktalanul be kell jelenteni. 

 

/2/ Az állatorvos az eb nyilvántartásból való törlését az ebtartó részére – az alapul szolgáló ok  

feltüntetésével – igazolja. 

 

II. 

Ebtartási szabályok 

 

4.§. /1/ A bejelentett és nyilvántartásba vett ebet évenként egyszer, április 1 – től április 30 – ig terjedő  

 időszakban, lakókörzetek szerint meghatározott ütemezésben, az április 30 – a után szerzett 

 ebeket pedig 30 napon belül az állatorvosnak a hivatalos órák alatt be kell mutatni. 

Betegség tüneteinek jelentkezésekor a tulajdonos azonnal köteles az ebet az állatorvossal  

megvizsgáltatni. 

 

/2/ Az állatorvos köteles: 

 

a) a bemutatott ebet – különösen az emberre is veszélyes betegségekre irányuló-  

vizsgálatnak alávetni és veszettség ellen védőoltásban részesíteni, 

b) az eboltási igazolványban a veszettség elleni védőoltás megtörténtét bejegyezni. 

 

5.§. /1/ Közterületen, a lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségben az ebet szokásos  

 méretű pórázon kell vezetni. Harapós vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró  

 zárt szájkosárral kell ellátni. 

 

/2/ Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 

 

6.§. /1/ Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról,  

 hogy az eb a gyalogjárdát, a sétányt, a nyilvános parkot, a lakóház közös használatú területét ne  

 szennyezze. Az eb által e területeken keletkezett szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb 

 tulajdonosa, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. 

 

/2/ Az ebek ürítése közterületen csak az erre kijelölt helyeken, továbbá a járda melletti víznyelőbe 

engedhető meg. Erre a célra az 50 m – es körzeten belül lévő víznyelőt kell igénybe venni. 

 

7.§. /1/ Harapós vagy támadó természetű ebet nappal biztos módon megkötve kell tartani, a telep, a ház  

 (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő  

 módon elhelyezni. 

/2/ Az /1/ bekezdés hatálya alá eső eb éjszaka – a házkapuk zárva tartására kötelezően előírt 

  időszakban – is kizárólag az eb kiszabadulását biztosan megakadályozó módon bekerített és  

  lezárt helyen tartható megkötés nélkül. 



 

/3/ Ha harapós vagy támadó természetű eb tulajdonosa az előző bekezdésekben foglalt  

  rendelkezéseket megszegi, írásbeli hatósági figyelmeztetés után el kell rendelni az ingatlanról  

  az eb eltávolítását. 

 

8.§. /1/ Nem szabad ebet beengedni, illetőleg bevinni: 

 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszerárusító üzletbe, 

b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, 

c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe. 

 

/2/ Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 

 

 /3/ Játszótérre ebet beengedni, vagy bevinni tilos. 

 

9.§. Amennyiben az iskola, óvoda, vagy hasonló intézmények szomszédságában tartott eb a csendet tartósan 

háborítja vagy egészséget veszélyeztet, kötelezni kell az ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról való 

eltávolítására. 

 

10.§. A község területén ebtenyészetet, ebmegőrzőt létesíteni csak a jegyző engedélyével szabad. Az 

ebtenyésztéshez a tenyésztő köteles a közvetlen lakás szomszédai és a bérlők többségének 

hozzájárulását írásban megszerezni. Az ebtenyészet létesítésére eddig kiadott engedélyeket e rendelet 

hatálybalépésétől számított 60 napon belül a jegyzőhöz be kell jelenteni. Az engedély kiadása előtt ki 

kell kérni az ÁNTSZ Kerületi Intézete és az állatorvos szakvéleményét. 

 

11.§. /1/ Eb tartásához társbérlet, albérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetében társbérlő, főbérlő, a  

 bérlőtárs előzetes hozzájárulás szükséges. A hozzájárulás hiányában el kell rendelni az ebnek a  

 lakásból való eltávolítását. 

 

/2/ A jegyző egyes lakóházakban – a szakhatóság és az érdekeltek meghallgatása után – az ebek  

tartását közérdekből korlátozhatja vagy megtilthatja. 

 

12.§. /1/ Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb  

a) a házban vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt 

ne okozzon, 

b) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 

 

/2/ Ha az ebtulajdonos az /1/ bekezdésben előírt tartási feltételeket nem biztosítja, el kell rendelni 

az ebnek a lakásból való eltávolítását, vagy más módon kell intézkedni a panasz okainak 

megszüntetéséről. 

 

III. fejezet 

Állatvédelmi szabályok 

 

13.§. Ebet kínozni, elhagyni tilos. 

 

14.§. /1/ Az ebtulajdonos köteles ebét kielégítő módon tartani, gondozni, megbetegedése esetén  

 gyógyításáról gondoskodni. 

 

/2/ Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről 

gondoskodni. E célból eladhatja, elajándékozhatja, az Állatvédő Egyesületnek felajánlhatja 

vagy állatorvossal fájdalommentesen kiirtathatja. 

 

IV. 

Közegészségügyi szabályok 

 

15.§. /1/ Az ebtulajdonos köteles: 

 

a) ebét egészségügyi szempontból megfelelő (higiénikus) körülmények között tartani, 

külső élősködők észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni, 

b) a bélférgesség gyanúját a hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni és annak 

gyógykezeléséről gondoskodni. 

 

/2/ A mezőgazdasági állattartó üzemek telepén tartott ebnél, a pásztor- és vadász ebeknél, valamint 

a lakásban tartott ebeknél minden évben legalább egyszer bélférgesség esetén kezeltetni kell. 



 

16.§. /1/ Az embert mart eb tulajdonosa köteles a marás megtörténtéről – a megmart személy személyi  

 adatainak közlésével – az ebtartás helye szerinti állatorvost haladéktalanul értesíteni. 

 

/2/ Az ebet a megfigyelés tartalma alatt az állatorvos a tulajdonos költségére, legalább két ízben, 

megvizsgálni köteles. 

 

V. fejezet 

 

17.§. /1/ Szabálysértést követ el, s 10.000,- Ft – ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki  

 

a) az eb bejelentésére vagy bemutatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, 

b) az ebnek a közterületen való vezetésére vonatkozó előírásokat (póráz, szájkosár) és a  

bekerítetlen telken való tartás előírásait megszegi, 

  c) a 8. §. /1/ - /2/ bekezdésében felsorolt helyekre ebet bevisz vagy beenged. 

  d) a 12. §. /1/ bekezdésében az ebtartásra előírt rendelkezéseket megszegi, 

  e) ebtenyészetet, ebmegőrzőt engedély nélkül tétesít, illetőleg tart fenn, 

  f) tilalom ellenére ebet tart. 

 

 /2/ Az /1/ bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szabálysértések elkövetőjével szemben a  

 rendőrség, továbbá az önkormányzat részéről eljáró személy helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

18.§. Ismételt vagy különösen súlyos szabálysértés esetén a szabálysértési hatóság elrendelheti az eb 

elkobzását. 

 

19.§. /1/ El kell kobozni azt az ebet: 

 

a) amelyet tulajdonosa veszettség ellen nem oltatott be, 

b) amelyre nézve az ebtulajdonos nem tett eleget az eb eltávolítására kiadott 

intézkedésnek. 

 

/2/ Az eb eltávolítására eb elkobzására vonatkozó határozat kiadása – az állatorvos által  

lefolytatott vizsgálat alapján – az önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik.  

 

20.§. Ha az eb elszállítását, elkobzását, kiirtását az ebtulajdonos mulasztása miatt rendelték el, a felmerült 

költségek az ebtulajdonost terhelik. 

 

21.§. A rendelet betartását az önkormányzat jegyzője ellenőrzi. 

 

22.§. A rendelet 1997. április 1 – jén lép hatályba. 

 

 

 

 Hornyák Endre      dr. Varga Tibor 

  polgármester         körjegyző 

 

 

Kihirdetve:  

dr. Varga Tibor 

körjegyző 



 

 

Melléklet 

 

 

A rendelet 5.§. /1/ bekezdésében előírtak szerint az alábbi ebfajtáknál a szájkosár használata kötelező: 

 

Német boxer 

Skye terrier 

Dobermann 

Dog 

Rottweiler 

Kerry blue terrier 

Komondor 

Mastino napoletano 

Német juhász 

Óriás schnauzer 

Vérebek 

Kuvasz 

Pittbull 

Bullterrier 

Kaukázusi juhász 

A felsorolt kutyák keverékei. 


