Ebtartási szabályok
- Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését
követően 15 napon belül bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző, a bejelentést követően erről
értesíti az állategészségügyi hatóságot.
- Az állattartó ugyancsak köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3
hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került.
- Az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az
állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre. (245/1998 (XII. 31.)
Korm. rendelet 7.§. (1) alapján)
- Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített ingatlanon eb szabadon
csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne
juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon.
- Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre (járda, közút) felügyelet
nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek
területére ebet bevinni pórázon vezetve is tilos.
- Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni. Az eb
által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
- Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb által
okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.
- Ebet szabadon engedni csak erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett
lehet. Támadó, kiszámíthatatlan természetű eb szájkosarát a kijelölt helyeken sem szabad
eltávolítani.
- Tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani:
a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
c.) bölcsődébe, óvodába, iskolába, játszótérre
- Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos.
- Közforgalmú közlekedési járművön pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet
szállítani.
- Az állattartó köteles ebét, az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a
veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állattartó
felelőségét szabályozó jogszabályok keretei között úgy tartani, hogy az a szomszédok
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne
veszélyeztessen.
- Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokháborítás Ptk. által
rendezett szabályai szerint jár el.

- Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi
épségét nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós
kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni.
- A gazdátlan kóbor ebet a gyepmester befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre, ahol az
állatot 14 napig őrzi.
- Az így befogott ebet az állattartó a fenti időponton belül, az oltási igazolás bemutatásával, a
tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmester köteles a chip, vagy tetoválási
szám alapján megkísérelni az eb tulajdonosát megkeresni. A fajtatisztának tűnő tetoválási
számmal vagy chippel ellátott eb esetén a gyepmester köteles bejelentést tenni a Magyar
Ebtenyésztők Országos Egyesületénél is. A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb
értékesíthető vagy elaltatható.
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