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F  E  L  H  Í  V  Á  S  

 

- a nagyiváni ebtulajdonosokhoz, az ebek tartására vonatkozó általános szabályok 

betartásáról és a kötelezettségek elmulasztása, illetve nem teljesítése esetén kiszabható 

állatvédelmi bírságról - 

 

Nagyiván Községi Önkormányzat felhívja a nagyiváni ebtulajdonosok figyelmét az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 4-5. §-ban meghatározott általános állattartási szabályok 

betartására. Ezen kötelezettségek tevékenységgel vagy mulasztással történő megsértése, illetve nem 

teljesítése esetén a települési önkormányzat jegyzője a 383/2016. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése alapján kijelölt állatvédelmi hatóságként az 1998. évi XXVIII. törvény 43. §-ban, illetve az 

állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott állatvédelmi bírságot szab 

ki. 

 

Az ebtulajdonoskat az 1998. évi XXVIII. törvény 4-5. § alapján az alábbi alapvető kötelezettségek 

terhelik: 

 

Tartás körében: 

- Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. /jó gazda gondossága: az az emberi 

tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak 

fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, 

egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, 

tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet) 

- Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. 

Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. 

Elhelyezés körében: 

- Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 

gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

- A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a 

zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 

-  A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - 

biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok 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. 

- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. 
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Településünkön a gyakorlatban legtöbbször az elszökött ebek jelentik a problémát, mely állatok gyakran 

agresszívan viselkednek és veszélyeztetik a település lakóinak testi épségét és nyugalmát. Felhívjuk az 

ebtulajdonosok figyelmét, hogy az állatok védelméről szóló idézett törvényhely az elhelyezés körében 

egyértelműen rendelkezik arról, hogy az ebtulajdonos köteles megakadályozni az eb szökését. Ennek 

elmulasztása esetén is helye van a jegyző által kiszabható állatvédelmi bírságnak. Továbbá felhívjuk 

a figyelmet arra is, hogy a szökés megakadályozása láncon tartással csak időlegesen valósítható meg, hiszen 

2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötése a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (12) bekezdése alapján tilos. 

 

Az 1998. évi XXVIII. törvény 43. §-ban, illetve az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben meghatározott állatvédelmi bírság alapösszege tizenötezer forint. Ez az összeg azonban a 

kormányrendelet mellékleteiben meghatározott magatartásokhoz rendelt szorzószámok alapján az 

alapösszeg többszöröse is lehet. 

 

Tájékoztatásul közlünk néhány a 244/1998. (XII. 31.) számú kormányrendelet alapján szankcióval sújtott 

ebtulajdonosi magatartást és az ezek miatt kiszabható bírság összegét: 

 

 

Szankcióval sújtott ebtulajdonosi magatartás/magatartások Állatvédelmi bírság összege 

az ebtulajdonos a kötelező adatszolgáltatást, dokumentációt nem vagy nem megfelelően 

teljesíti 30.000,- 

az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el 45.000,- 

az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette 150.000,- 

az 1., 2., és 3. sorban jelölt magatartások mindegyikét tanúsítja 750.000,- 

az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott 90.000,- 

az állat helytelen takarmányozása által annak egészségét veszélyeztette 75.000,- 

az állat állat-egészségügyi ellátásáról nem gondoskodott 45.000,- 

az 5., 6. és 7. sorban meghatározott magatartások mindegyikét tanúsítja 210.000,- 

 

 

Kérjük a nagyiváni ebtulajdonosokat, hogy az ebek tartására vonatkozó törvényben meghatározott 

általános szabályokat tartsák be és az ott meghatározott kötelezettségeknek tegyenek eleget, ezzel 

biztosítva az állatok egészségét, a település rendjét és a járókelők biztonságát.  

 

 

Nagyiván, 2021. február 19. 
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