Tudnivalók a felelős állattartásról
Edelény város területén jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek
számának növekedése, mely nem mindig jelent kóbor kutyát, hanem sok esetben a felelőtlen
emberi magatartás következménye.
Sok állattartóról elmondható, hogy nem gondoskodik arról, hogy a kutyája a saját ingatlanán
maradjon, így gondatlanságból az ebeket közterületeken, illetve más ingatlanán hagyják
kóborolni. Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák elkísérik gazdáikat az
üzletekbe, óvodába, iskolába, veszélyt jelentve ezzel a szabályosan közlekedőkre.

 Az állattartó felelőssége és kötelezettségei, a kutyatartással kapcsolatos
előírások
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 4.
§ (1) bekezdése szerint „az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az
állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről
gondoskodni”.
Az Ávtv. 4. § (2) bekezdése értelmében „az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell
lenni korára, nemére és élettani állapotára”.
Az Ávtv. 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az állattartó gondoskodni köteles az állat
megfelelő
és
biztonságos
elhelyezéséről,
szakszerű
gondozásáról,
szökésének
megakadályozásáról”.
Az emberi környezethez szokott állat önmaga eltartására képtelen, ezért gondozása és
felügyelete az állattartó kötelezettsége.
Az állatkínzásról a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 244. § (1)
bekezdése rendelkezik az alábbiak szerint: „aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben
indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak
maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Fontos alaptétele az ebtartásnak, hogy az lehetővé tegye az állat természetes
viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Az állattartás során a társadalmi együttélés
kölcsönösen kötelező szabályai szerint embertársainkra is figyelmet kell fordítani.
Ez mindannyiunk közös érdeke.
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A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik kutya esetén a mikrochippel történő
egyedi megjelölés: 2013. január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.
A transzponderrel történő megjelölés az ebek forgalmazásakor, tulajdonjoguk átruházásakor is
kötelező, mely előírás betartását a jegyző és az állat-egészségügyi hatóság ellenőrizheti.
A mikrochippel történő megjelölés mellett az eb életkorának megfelelő veszettség elleni
oltás megléte (minden 3 hónapnál idősebb eb esetén) és széles spektrumú féreghajtó szerrel
történő kezelése is kötelező.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján „belterület
közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet
vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására képes.”
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint „közterületen az eb tulajdonosának biztosítania
kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen”.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 193. § (1) bekezdése alapján „aki a
felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a
triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével
– szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy
játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el”.
A Szabs. tv. 193. § (2) bekezdése szerint „aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
szabálysértést követ el”.
A Szabs. tv. 196. § (1) bekezdése szerint „aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési
eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott
szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
szabálysértést követ el”.
Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, szabálysértési
eljárás indítható.
A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer
forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint. A
pénzbírságot meg nem fizetése esetén a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át.
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Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az állatok
védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi bírságot
köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege tizenötezer forint, ez az összeg
jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső összeghatár nincs. A határidőre
meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:562. § (1)
bekezdése szerint „aki állatot tart, az állat által másnak okozott kárért felel, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli”.
Felróhatóság alatt az értendő, ha valaki nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható.
A települési önkormányzat a vonatkozó jogszabályi előírásnak eleget téve legalább 3 évente
összeírja a településen tartott ebeket. Az összeírás során az ebtartó kötelessége
együttműködni a hatósággal és megadni a szükséges adatokat.

 A gazdátlan, kóbor ebek bejelentése, befogása
Az állatok – ezen belül a kutyák – befogására speciális szabályok vonatkoznak.
A települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén kóborló állatok befogása,
mellyel Edelényben a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3780 Edelény, Borsodi út 4.)
foglalkozik.
A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – feltehetően védőoltással nem rendelkező
– ebek potenciális veszélyt jelentenek az emberekre és állatokra, továbbá a közlekedés
biztonságára és a vagyontárgyakra egyaránt.
Talált kutya esetén a találónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a dolgot a
tulajdonosa, elvesztője, illetőleg más, átvételre jogosult személy visszakaphassa, így ezen
személyeket vagy a hatóságot haladéktalanul értesíteni kell a rendelkezésre álló, lényeges
körülmények közlése mellett.
Aki ebek befogásával, tartásával foglalkozik, vagy akit jogszabály kötelez erre, minden
rendelkezésre álló eszközzel köteles megkísérelni a tulajdonos értesítését az állat befogásáról
a befogást követő 15 napon belül.
 Állattartással kapcsolatos birtokvédelmi eljárás
Az állattartással kapcsolatos jogviták jellemzően birtokháborítási ügynek minősülnek.
Az állattartó felelőssége, hogy az állattartása a lakókörnyezet, a szomszédok birtoklását
szükségtelenül ne zavarja. Az állattartó birtokháborítást valósít meg, ha az állata zajos
(zavaró ugatás); ha az állattartás körülményei a szomszédok számára zavaróak; ha az
állattartás bűzzel jár, vagy ha más okból kifolyólag zavarja a lakókörnyezet nyugalmát, és
akadályozza az ott élőket a szabad és nyugodt birtoklásban.
Ezen esetekben birtokvédelmi eljárás kezdeményezésére van lehetőség: a birtoklásban
való zavarástól számított egy éven belül a jegyzőhöz, egy éven túl pedig a bírósághoz lehet
fordulni.
A Ptk. 5:5. § (1) bekezdése szerint „a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap
nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják”.
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A Ptk. 5:8. § (1) bekezdése alapján „a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az
eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését”.
A birtokvédelmi tárgyú bejelentés nem közérdekű, az eljárás 3.000,- Ft illetékköteles, melyet
az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A bejelentés névtelenül nem
tehető.
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet 6.
§-a alapján „a jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a
birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert
bizonyítékok alapján megalapozottnak találta”.
 Eljárni jogosult hatóságok
A jogszabály szerint elsőfokú állatvédelmi hatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH), az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási
hivatal, valamint a település jegyzője, így a felsorolt szervek bármelyikénél lehet állatvédelmi
tárgyú bejelentést, illetve panaszt tenni. A bejelentés írásban vagy szóban is tehető. Az
állatvédelmi tárgyú bejelentés közérdekű és illetékmentes.
 Amennyiben az eb fizikai sérülést okozott, vagy az eb fizikai illetve pszichikai állapota
alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat; továbbá
 ha az ebet nem az előbbiekben ismertetett szabályok szerint tartják:
 az illetékes jegyző: Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
(3780 Edelény, István király útja 52.)
telefonszám: 06-48/524-100
 az illetékes járási hivatal: Dr. Farkas Imre
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Edelényi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
(3780 Edelény, Belvárosi utca 1.)
telefonszám: 06-48/512-294
 amennyiben kóbor kutyát látunk az utcán:
 Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(3780 Edelény, Borsodi út 4.)
telefonszám: 06-30/376-6919
 Közterület-felügyelet
Molnár István
Németh Sándor
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
(3780 Edelény, István király útja 52.)
telefonszám: 06-48/524-100

 Állatorvos elérhetősége:
Dr. Beresnyák Viktor
(3780 Edelény, Hóvirág utca 1.)
telefonszám: 06-30/476-5952
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rendelési idő: hétfő – péntek: 16.00 – 18.00
mikrochipes megjelölés: 3.500,- Ft/eb
oltási díj + féregtelenítés: 4.000,- Ft/eb
az állat tartási helyén igényelt oltás esetén a kiszállási díj (Edelény
területén): 1.000,- Ft
elveszett oltási könyv pótlási díja: 500,- Ft

A jogkövetkezmények terhe mellett felhívom az állattartókat a fentiekben ismertetett tartási és
gondozási szabályok betartására.
Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma érdekében a Tisztelt Lakosság
segítő együttműködését.

Edelény, 2019. március 7.
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