
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 
33/2008. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

az ebtartás szabályairól1 

 
(Egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése által biztosított 
jogkörében eljárva, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
48/A. §. alapján az ebtartás részletes szabályairól, az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. §. 
 

A rendelet hatálya a város közigazgatási területén lakó, vagy itt tartózkodó azon személyekre 
terjed ki, akiknek három hónaposnál idősebb eb van a tulajdonában, vagy tartásában. 

 
Ebtartás szabályai 

 
2. § 

 
(1) Az ebtartó minden körülmények között köteles a szomszédok és környezetük birtoklási 
jogainak csorbítása nélkül az állatjóléti és állategészségügyi szempontokat érvényesíteni.  
Köteles ebét a Polgári Törvénykönyv 100. §-nak megfelelően, a társasházakról szóló törvény 
szabályai szerint, továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvénynek megfelelően a jó gazda gondosságával tartani.  
 
(2) Köteles az ebet úgy tartani, hogy azzal:  
- mások nyugalmát indokolatlanul, tartósan és rendszeresen ne zavarja  
- mások egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse  
- anyagi kárt, és környezetszennyezést ne okozzon.  
 
(3) Bejelentett és nyilvántartásba vett jelző, vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő és egyéb 
egészségi okból tartott, a feladata ellátásának megfelelő vizsgával rendelkező kutya az egész 
város területén tartható.  
 
(4) Többlakásos lakóépületben, sorházi lakásokban és azok udvarán a társasház 
alapszabályában foglaltak betartása mellett lakásonként legfeljebb egy, lakásban tartásra 
alkalmas eb tartható.  
 
(5) Családi házas telken - amennyiben a telek mérete, helyzete eb tartására megfelelő - e 
rendeletben foglaltak betartása mellett kettő eb és azok szaporulata három hónapos koráig 
tartható.  
 
(6) Külterületen korlátozás nélküli darabszámban tartható eb. 
 
(7) Az ebtartó gondoskodni köteles az állatok megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Azok felügyelet nélkül sem 
közterületre, sem más magánterületre nem juthatnak ki. Harapós vagy támadó természetű eb 
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tartása esetén az ingatlan (telek, ház, lakás, stb.) bejáratán, jól látható helyre, a harapós 
kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni!  
 
(8) A veszélyesnek minősített ebek tartására a 35/1997. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozik.  
 
 

3.§ 
 
(1) Az ebtartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább 
napi egyszeri ellenőrzéséről, szakszerű gondozásáról (táplálásáról, friss ivóvízzel való 
ellátásáról, helyének tisztán tartásáról, ürülékének összegyűjtéséről és eltávolításáról), 
szükség szerint, de legalább heti egyszeri fertőtlenítésről, légyirtásról.  
 
(2) Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített 
tartását. 
 
(3) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni.  

 
 

4. § 
 

Minden három hónapos kort betöltött ebet az ebtartó köteles saját költségére eboltásra 
jogosult állatorvossal veszettség ellen beoltatni, ezzel egyidejűleg féregtelenítő szerrel 
kezeltetni. Az oltást és féregtelenítést évente illetve az érvényes és hatályos jogszabályban 
előírtaknak megfelelően köteles végrehajtani. Az oltási igazolásnak tartalmaznia kell az eb 
azonosításához szükséges adatokat is.  
 

 
5.§ 

 
(1) Közterületen ebet csak felügyelet mellett, biztonságos, vezetésre alkalmas pórázon lehet 
tartani.  
A felügyeletet ellátó személy legyen képes az eb irányítására, annak esetleges támadásának 
megakadályozására, közterületen tartsa magánál az eb oltási igazolását és az állat által 
közterület okozott szennyeződés azonnali megszüntetésére alkalmas eszközt (pl. nylon 
zacskó). 14 éven aluli személy közterületen támadó természetű ebet nem felügyelhet.  
 
(2) Közepes, nagy testű, harapós, és támadó természetű ebet közterületen szájkosárral kell 
ellátni.  
 
(3) Tilos az ebet beengedni, bevinni, ott tartani:  
- ügyfélforgalmat bonyolító közintézménybe  
- oktatási, egészségügyi, szociális létesítményekbe  
- játszótérre, homokozó területére  
- strand és gyógyfürdőbe  
- vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe, kivéve, ha a házirend másképp 

rendelkezik  
- üzletbe, piac területére  
- valamint jogszabályokban meghatározott egyéb helyekre  
A felsoroltak alól kivételt képeznek a vakvezető kutyák.  
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(4) Ebet póráz nélkül szabadon futtatni kizárólag az önkormányzat által meghatározott, e célra 
kijelölt, táblával jól látható módon megjelölt kutyafuttató területen szabad. Harapós vagy 
támadó természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyen sem szabad levenni. 
 
(5) A kutya által okozott esetleges balesetért, károkozásért a kutya felügyeletét ellátó személy, 
annak hiányában az eb tulajdonosa teljes felelősséggel tartozik. 

 
Ebtartással kapcsolatos eljárási szabályok 

 
6.§ 

 
(1) 2 
 
(2) Füzesgyarmat Város Polgármestere utasítása alapján a gyepmester a kóbor ebeket - az eb 
kímélésével - köteles befogni. . A befogott állatokról nyilvántartást kell vezetni, és ebben fel 
kell tüntetni a befogás idejét, az eb fajtáját, színét, állapotát, azonossági jelét (tetoválás, név, 
cím a nyakörvön, stb.). 
  
(3) A befogott ebet a tulajdonosa illetve tartója a befogási és tartási költségek megtérítése 
mellett, a befogástól számított 14 napon belül kiválthatja. A határidő letelte után az ebbel a 
gyepmester szabadon rendelkezik.  
 
(4) Az eb értékesítése esetén szintén nyilvántartást kell vezetni, és ebben fel kell tüntetni a 
kiadás napját, az új tulajdonos nevét, címét, az eb fajtáját, színét és azonossági jelét. A kutya 
csak veszettség elleni oltási igazolvánnyal adható ki, a felmerült költségek felszámításával. 
 
(5) A ki nem váltott ebek életét a befogástól számított 30 nap leteltével hatósági állatorvos 
közreműködésével kíméletesen, altató injekcióval kell kioltani.  
 
(6) Nem irtható ki a különleges jelzéssel ellátott vakvezető, a vizsgajelvénnyel ellátott vagy 
nevet és lakcímet nyakörvön viselő, valamint a fegyveres erők, a rendőrség, a 
nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek, a 
határőrség tulajdonában lévő eb. Ezek tulajdonosait értesíteni kell, részükre az ebet át kell 
adni, a felmerült költségek felszámításával. 
 

7. §3 

 
(1)  
(2) 4  
(3)  
(4)  
(5)  
 

Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) Az eb tartók a rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül kötelesek 
olyan helyzetet teremteni, hogy a rendelet előírásainak megfeleljenek. 
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(2) A 2.§ (5) bekezdés rendelkezése alól  az ebtartó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a 
polgármester adhat felmentést. 

 
9. § 

 
(1) Ez a rendelet 2009. január1-én lép hatályba, kihirdetéséről és helyben szokásos módon 
történő közzétételéről a jegyző gondoskodik. 

 
(2) A rendelet hatálybalépésével a környezetvédelemről szóló 13/2000.(VI.15) Kt.sz. rendelet 
23.§ (2) bekezdés f) pontja hatályát veszti . 
 
(3)5 Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Kihirdetve: 2008. december 16-án. 
2 Hatályon kívül helyezte: a 7/2011. (II.17.)önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. márc.1-
től 
3  Hatályon kívül helyezte: a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2012. 
április 27-től. 
4 Módosította a 7/2011. (II.17.)önkormányzati rendelet, a 14/2011.(V. 26.)önkormányzati 
rendelet, hatályos  2011. jún.1-től. Hatályon kívül helyezte: a 14/2012. (IV. 26.) 
önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2012. április 27-től. 
5  Megállapította: az Európai Parlament és a Tanács – belső piaci szolgáltatásokról szóló  
2006/123 EK irányelve által érintett, egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról 
szóló 24/2009. (X. 29.) önkormányzati  rendelet, hatályba lép 2009. november 1-jén. 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 27-én.  


