
 

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2006.(I. 25.)  önkormányzati rendelete 
 

az ebtartás szabályairól 

 
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

Ez a rendelet Hidegség község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az 

ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki. 

 

Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás 

 
2. §. 

 

(1)Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles Hidegség község jegyzőjének 30 

napon belül bejelenteni, ha az állat 

 

a) a 3 hónapos kort elérte, 

b) elhullott, vagy elveszett, 

c) tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott, 

d) új tulajdonoshoz került. 

(2) A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a fegyveres erők, a rendőrség, a vám- és 

pénzügyőrség és a határőrség által tartott ebekre. 

 

Az eb oltására vonatkozó szabályok 

3. §. 

(1) Az ebtartó köteles évente egyszer a 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – a 

felhívásban megjelölt helyen és időben – a hatósági állatorvossal beoltatni. A kötelező 

védőoltásért az eb tulajdonosa a külön jogszabályban megállapított díjat köteles fizetni. 

 

(2) A veszettség elleni oltás megszervezéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik. 

 

(3) Amennyiben a tulajdonos ebét nem a polgármesteri hivatal által szervezett oltáson oltatja, 

úgy köteles igazolni a hivatalnál az eb oltásának tényét. 

 

(4) Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását vagy ennek igazolását, és azt 

a hivatal által meghatározott időpontig nem pótolja, az eb kiirtását kell elrendelni. 

 



(5) Ha az eb elszállítását, elaltatását az ebtulajdonos mulasztása miatt rendelték el, a felmerült 

költségek az eb tulajdonosát terhelik. 

 

(6) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban az 

állatorvosnak vagy a község jegyzőjének bejelenteni. 

 

(7) Ha az eb embert mar, tulajdonosa köteles a marás megtörténtét a megmart ember személyi 

adatainak közlésével az állatorvosnak és tisztiorvosi szolgálatnak haladéktalanul bejelenteni. 

Az eb hatósági megfigyelésének költségei a tulajdonost terhelik. 

 

 

Ebtartási szabályok 

 

4. § 

 

(1) Az eb tulajdonosa köteles az ebét úgy tartani, hogy az  

 

a) a házban (lakásban) vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi 

kárt ne okozzon, 

b) emberek vagy állatok testi épségét vagy egészségét ne veszélyeztesse, 

c) ne zavarja a közös tulajdonban, (használatban) lévő területek, helyiségek megközelítését, 

használatát. 

 

(2) Ha az eb tulajdonosa az (1) bekezdésben előírt tartási feltételeket nem biztosítja, el kell 

rendelni az eb eltávolítását. Az eb eltávolítását kérelemre a jegyző rendeli el. Eljárása során az 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

rendelkezéseit alkalmazza. Az eb eltávolításának költségei az eb tulajdonosát terhelik. 

 

5. §. 

(1) Közterületen, vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az ebet pórázon kell 

vezetni. Harapós vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró, zárt szájkosárral 

kell ellátni. Veszélyes és veszélyesnek minősített eb legfeljebb 2 m hosszúságú pórázon és 

tökéletesen záró, jól rögzített fém szájkosárral ellátva vihető közterületre. 

 

(2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja. 

 

(3) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles 

arról, hogy az eb a gyalogjárdát, kerékpárutat, nyilvános parkot ne szennyezze. Az eb által e 

területeken keletkező szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb tulajdonosa, vagy az eb 

felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni. 

 

 

6. §. 

 

(1) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan 

megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy 

tartani. 

 

(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 



 

(3) Harapós vagy támadó természetű ebet nappal biztos módon megkötve kell tartani. A ház, 

lakás, székhely (telephely) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát 

kell jól látható módon elhelyezni. 

 

(4) A (3) bekezdésben megjelölt eb éjszaka, kizárólag az eb kiszabadulását biztosan 

megakadályozó módon bekerített és lezárt helyen tartható megkötés nélkül. 

 

(5) Ha a harapós vagy támadó természetű eb tulajdonosa, az (1)-(4) bekezdésekben foglalt 

rendelkezéseket megszegi, a jegyző ellene, írásbeli figyelmeztetése után szabálysértési eljárást 

kezdeményezhet. Ismétlődő esetben a jegyző az ebet az ingatlanról eltávolítathatja. 

 

7. §. 

(1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni 

 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe, piac 

területére, 

b) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére, 

c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, 

d) játszótérre. 

 

(2) A fenti tilalmak nem terjednek ki a vakvezető, és a rendőrségi ebekre. 

 

8. §. 

(1) Ebet tömegközlekedési járművön az érvényben lévő rendelkezések betartása mellett 

szabad szállítani. 

 

(2) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos. 

 

9. § 

(1) Tilos ebet kínozni, durván bántalmazni, kóborolni hagyni, felügyelet nélkül utcára 

bocsátani, el-, illetve sorsára hagyni. 

(2) Az eb tulajdonosa köteles az ebet kielégítő módon tartani, gondozni, megbetegedés esetén 

az állatorvosnak bejelenteni, és gyógyításról gondoskodni, elhullása esetén elföldelését 

megfelelően biztosítani. 

 

(3) Ha az eb tulajdonosa nem szándékozik az ebet tovább tartani köteles elhelyezéséről 

gondoskodni. 

 

 



Veszélyes és veszélyesnek minősített ebek 

10. §. 

 

(1) Veszélyes eb az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet  

alapján a pit bull terrier és e fajta egyedeinek egymással való pároztatásából, továbbá bármely 

más egyeddel való keresztezéséből származó keveréke. Kormányrendelet más fajtákat is 

veszélyesnek nyilváníthat. 

 

(2) A (1) bekezdésben meghatározottakon túl veszélyes ebnek kell tekinteni azt az ebet is, 

amelyet állategészségügyi szakhatósági közreműködés alapján a jegyző embernek vagy 

állatnak - ingerlése nélkül - okozott súlyos sérülés miatt veszélyesnek minősít. 

 

(3) A veszélyes és veszélyesnek minősített eb kizárólag a jegyző által kiadott engedéllyel, a 

35/1997. (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek esetén és módon, az 

állategészség-ügyi szakhatóság által egyedi azonosítóval ellátva - a pit bull terrier vagy 

keveréke kizárólag ivartalanítva, háztartásonként csak egy egyede - tartható. 

 

 

Gazdátlan és kóbor ebek befogása 

 

11. § 

 

(1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Hidegség község önkormányzata gondoskodik 

Sopron Város Gyepmesteri Telepével kötött szerződés útján. 

 

(2) A befogott állatokat 8 napig felügyelet mellett kell tartani és a befogás tényét a szokásos 

módon közhírré kell tenni. 

 

(3) Amennyiben a befogott eb gazdája a felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy a befogás és a 

tartás költségeinek megtérítése esetén részére a kutyát vissza kell adni. 

 

(4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, vagy a költségeket 

nem fizeti meg, úgy azt ki kell irtani, vagy a gyepmester szabadon értékesítheti. 

 

 

Jogkövetkezmények 

 

12. §. 1 

 

 

 

1 
A 8/2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-ával hatályát veszti. Hatályos 2012. június 21. 

 



Záró rendelkezések 

13. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- 2006. február 15.-én lép 

hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(2) A rendelet 11. §-a 2006. március 1.-jén lép hatályba. 

 

 

Kmf. 

 

 

              Kovács István                dr. Pilz Tamás 

               polgármester            jegyző  

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2006. január 25.-én. 

 

 

                           dr. Pilz Tamás 

                                                                                                              jegyző 

 

 

 


