
 

Döbrököz Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

7/2010 /VI.11./ számú rendelete 

a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről 
(Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2012. (VI.01.) sz. ÖK rendelettel.) 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. /XII. 20./ Kormány Rendelet 
36 § /5/ bekezdésében, valamint a szabálysértésekről 1999. évi LXIX. Törvény 1 § /1/ és 16 § 
/2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8 § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Döbrököz Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sajátosságokra tekintettel a kedvtelésből és 
sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

 Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Döbrököz Község közigazgatási területén kedvtelésből és 
sportcélból tartott állatok tartására és védelmére /továbbiakban: állattartás és állatvédelem/. 

2.§ 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
/1/ kedvtelésből és sportcélból tartott állatok: sportló, eb, macska, dísz- és sportgalamb, 
egyéb kedvtelésből tartott állatok /éneklő és díszmadarak, akvarisztikai és terráriumi állatok, 
kisrágcsálók/, valamint a vadállatok, 
/2/ vadállatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai 
tulajdonságaik /méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége/ miatt az 
emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek, 
/3/ tenyésztés: Kereskedelmi célú hasznosítás szándékával történő céltudatos szaporítás. 

3.§ 

Minden állattartó köteles az állategészségügyi és közegészségügyi szabályoknak megfelelően 
állatát úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget, 
egészséget ne veszélyeztessen. 
 

II. Fejezet 
Az állatok tenyésztése és tartása 

4.§ 

Az eb és macska tenyésztéséhez, valamint a vadállatok tartásához a Polgármester engedélye 
szükséges. A kérelemhez mellékelni kell a közvetlen szomszédok hozzájárulását, az eljárás 



  

során be kell szerezni az ÁNTSZ Dombóvári városi intézete és a körzeti állatorvos 
szakvéleményét, továbbá kutyák esetében a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, 
vadállatok esetében a természetvédelmi szakhatóság, illetve a pécsi állatkert és terrárium 
véleményét. 

III. Fejezet 
 

Ebtartás 
Bejelentési, oltási kötelezettség és nyilvántartás 

5.§ 

/1/ Az ebtartó köteles a 3 hónapos kort betöltött ebet 30 napon belül - és azt követően 
évente - veszettség ellen beoltatni és az oltást végző orvostól kapott igazolást, valamint első 
alkalommal az eb azonosítási számát átvenni.  

/2/ Az ebtartó köteles a jegyzőnek jelenteni a három hónapos kort elérő ebet, vagy, ha az 
eb elhullott, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került, illetve tartási helye 3 hónapnál hosszabb 
időre megváltozott.  

 

6. § 

/1/ Ha az eb embert mart meg, azt az ebtartó köteles a Tolna Megyei Állategészségügyi 
Állomásnak a sérült személyi adatainak egyidejű közlésével bejelenteni. Az eb 
megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik. A 
sérültnek saját érdekében az ÁNTSZ Dombóvár városi intézeténél indokolt jelentkeznie. 

/2/ A beteg, betegségre gyanús, illetőleg a veszett vagy veszettségre gyanús állatot 
elsősorban annak tulajdonosa közvetlenül, vagy a Polgármesteri Hivatal útján köteles 
haladéktalanul bejelenteni a területileg illetékes hatósági állatorvosnak, munkaszüneti 
napokon az ügyeletes állatorvosnak és az állatot a hatósági intézkedésig elkülöníteni. 

/3/ Az ebtartó köteles az ebet  veszettség ellen a közzétett felhívásban megjelölt helyen és 
időben hatósági állatorvossal vagy az általa választott más állatorvossal évente egyszer 
beoltatni és az eboltási bizonyítványt a legközelebbi védőoltásig megőrizni. 

 
Ebtartási szabályok 

7.§ 

/1/ Az ebeket - szükség esetén bekerített és lezárt helyen, vagy megkötve - a nap minden 
szakában akként kell tartani, hogy elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne 
tudjanak. 

/2/ Potenciálisan veszélyes és nagytestű eb tartása esetén a ház, udvar, telep bejáratán a 
harapós kutyára, egyéb kutya tartása esetén kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni, 
szükség esetén az ebet állandóan megkötve, vagy erre a célra kialakított, zárható, elkerített 
kifutóban, ketrecben /kennel/ kell tartani. 

/3/ Ebtenyésztést folytatni csak a szomszédos lakóépülettől legalább 6 m távolságra lehet. 

8.§ 

/1/ Közterületen, többlakásos lakóház udvarán és közös használatú helyiségeiben, 

a) potenciálisan veszélyes eb csak 18 éven felüli személy kíséretében, 
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biztonságos fém szájkosárral, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb 
pórázon, 

b) nagytestű eb 18 éven felüli személy kíséretében, biztonságos vezetésre 
alkalmas pórázon és szájkosárral, 

c) egyéb kutya pórázzal vezethető, 
d) vadállat csak a Polgármester eseti engedélyével vihető. 

 
/2/ Közforgalmú közlekedési eszközön kutya csak pórázzal és szájkosárral, vagy speciális 
ketrecben szállítható. 

/3/ Nem szabad az ebet - a vakvezető és jelzőkutya kivételével - bevinni nyílt árusítású 
kereskedelmi egységbe, vallási, oktatási, egészségügyi, szociális közintézmény területére, 
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézményekbe, játszótérre, tiltó jelzéssel ellátott parkokba. 

/4/ Az ebtulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles az eb által 
közterületen, többlakásos lakóház udvarán és  közös használatú helyiségében okozott 
szennyezés azonnali eltakarításáról gondoskodni és az ehhez szükséges felszerelést magával 
vinni. 

/5/ A felügyelet nélküli, vagy a közterületen szabadon engedett ebeket a gyepmester 
befogja és az állategészségügyi telepre szállítja. Ezeket az ebeket a tulajdonos 15 napon belül 
a szállítási és tartási költség megfizetése ellenében kiválthatja, de ez nem érinti a tulajdonos 
szabálysértési felelősségét. 

 
IV. Fejezet 

Állatvédelmi szabályok 

9.§ 

/1/ Valamennyi állattartó köteles állatát megfelelő módon tartani, táplálni, gondozni, 
megbetegedése esetén gyógyításáról gondoskodni. 

/2/ Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bármilyen módon történő bántalmazása, 
elhagyása, valamint egymásnak ugratása. 

/3/ Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak 
megfelelő elhelyezéséről /ajándékozás stb./ gondoskodni, egyéb elhelyezés hiányában az 
állatvédő szervezetnek, illetve a gyepmesteri telepnek felajánlani. 

 
V. Fejezet 

 Szabálysértési rendelkezések 

11.§1 

 
VI. Fejezet 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 
 

1 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI.01.) sz. ÖK rendelet. Hatályos 2012. június 1. napjától. 
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12.§ 

Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén, továbbá közérdekből, vagy 
jelentősebb csoportérdekből a Polgármester a Polgármesteri Hivatal útján jogosult az 
állattartást korlátozni, a rendelkezések súlyos megszegése esetén az állattartás jogát 
megvonni.2 

13.§ 

Ez a rendelet 2010. július 01-én napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Döbrököz Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének az ebtartásról szóló 7/1999. /IV.29./ számú rendelete 
hatályát veszti. 

 
 
 
 
 

Szili Lajosné Kárpáti Csaba 
Polgármester Jegyző 

 
Elfogadta a képviselő-testület 2010.június 10-i ülésén 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 
2010. június 11. 
 
 
 
Kárpáti Csaba 
Jegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
2012. június 1. 
 
       dr. Dóra Edina 
             jegyző 
 
 

2 Módosította a 7/2012. (VI.01.) sz. ÖK rendelet. Hatályos 2012. június 1. napjától. 
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Melléklet 

 
Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

7/2010. (VI.11.) számú rendeletéhez. 
 

1./ Potenciálisan veszélyes ebek 

Staffordshire terrier 
Bull terrier 
Argentin dog 
Amerikai staffordshire terrier 
Fila Brasileiro 
Perro de Presa Canario 
Perro de Presa Mallorquin 
Cao de Fela de San Miquel 
Cane Corso 
Bandog 

valamint ezek egymással és más fajtával való keresztezései 
 
2./ Nagytestű ebek 
Agarak Dog 
Komondor Leonbergi 
Kuvasz Husky 
Orosz juhászkutya /ovcsarka/ Boxer 
Német juhász Nápolyi mastiff 
Kaukázusi juhász Bullmastiff 
Sarplaninai juhász Angol mastiff 
Beauceai juhász Tibeti mastiff 
Abruzzoi juhász Óriás schnauzer 
Anatóliai juhász Airdale terrier 
Berni pásztorkutya Bordeauxi dog 
Tátrai hegyikutya Shar-pei 
Bernáthegyi Tosa inu 
Pireneusi hegyikutya Ir farkas 
Illyr farkas Szarvasagár /Deehound/ 
Rottweiler Akita inu 
Dobermann Rhodesiai ridgeback 
Hovawart Karéliai medvekutya 
 
valamint ezek egymással és más fajtával való keresztezései, továbbá a felsoroltakon kívül 
azok a fajták, amelyeknek kifejlett korban marmagassága a 45 cm-t meghaladja. 
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