
Kutyatartók, ebtulajdonosok figyelmébe! 
 
 

Az utóbbi időben ismét egyre több panasz , bejelentés érkezik a Polgármesteri Hivatalhoz az 

utcákon szabadon kóborló kutyákról, melyek veszélyeztetik az arra haladókat és a környéken 

lakókat.  

Az állattartásra vonatkozó szabályokat az állatok tartásáról szóló 6/2009. (V. 28.) számú 

(továbbiakban: Kt.) önkormányzati rendelet tartalmazza. (A teljes rendelet a nagycenk.hu 

honlapon alatt megtekinthető). 

Részletek a rendeletből: 

Kt. 5. § 

 (1)      Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás: 

            a)  állat vagy ember egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést ne okozzon, testi  

                 épséget ne veszélyeztessen, 

(2)      Állatot tartani oly módon lehet, hogy az közterületre kijutni, vagy más ingatlanára  

           átjutni ne tudjon. 

(9)     Az állattartó a tartással anyagi kárt senkinek nem okozhat, az okozott kárért  

          felelősséggel tartozik. 

(10)  Az állattartó köteles eltűrni ezen rendeletben meghatározott szabályok betartásának  

         ellenőrzését. Az ellenőrzés lefolytatására a jegyző és az illetékes hatóságok jogosultak. 

A Kt. rendelet szerint az eb tartásra külön szabályok vonatkoznak, ebből idézünk néhányat: 

Kt. 12. § 

(1) Többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében csak a bérlő (tulajdonos) 2/3-ának 

       hozzájárulásával szabad kutyát tartani. Ha valamelyik lakótárs kéri a kutyát elkerített  

      helyen kell tartani. 

(3) Harapós, vagy támadó természetű kutyát zárt ajtó mögött kell tartani és a lakóház 

      bejáratán, jól látható helyen a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell  

     elhelyezni. 

Kt. 13. § 

(1)  Kutyát utcán, parkban és lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán csak  

       pórázon szabad vezetni. Harapós, támadó természetű kutyákat szájkosárral is el kell  

      látni. 

(4) A kutya tulajdonosa köteles a kutyát úgy tartani, hogy a lakótársak és szomszédok  

      nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne  

      okozzon. 

Kt. 16. § Jogkövetkezmények: 

 (1) Szabálysértést követ el és 100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 

     a)  úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat vagy ember egészségét, testi épségét, életét, 

    b)  nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy azok a környező ingatlanokra  

         ne tudjanak átjutni, 

    j)  kutyáját úgy tartja, hogy az a többi lakás lakóinak nyugalmát zavarja, 
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A bejelentések többsége a közterületen kóborló, vagy a szomszédos ingatlanokra átszökő és 

ott kárt tevő kutyákra utal.  

Településünkön a Sopron Holding Zrt. végzi a közterületeken lévő ebek befogását és 

elszállítását a soproni telephelyükre. Ha ismert a kutya tulajdonosa akkor térítési díj ellenében 

a kutyát a gazda kiválthatja, hazaviheti. Legtöbb esetben viszont az önkormányzat 

költségvetését terheli a kutyák befogása mely alkalmanként 15-20 ezer forintot jelenthet. 

Ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem várható el, hogy - az egyes felelőtlen 

kutyatartók miatt - közpénzből fedezzük a közterületeken kóborló kutyák befogását, 

ezért a Polgármesteri Hivatal az állattartási rendelet szabályainak betartása érdekében 

– így különösen az eb tartásra vonatkozóan – szigorúbban fog eljárni és alkalmazni 

fogja a szabálysértés megvalósulása esetén a rendeletben meghatározott szankcionálást, 

a pénzbírság kiszabását.  

Minden szabály annyit ér amennyit betartanak vagy betartatnak. 

Ehhez azonban szükség van a lakosság segítségére is, ezért kérjük bejelentéseiket ne 

névtelenül, hanem nevüket vállalva tegyék meg, mivel a szabálytalankodókkal szemben csak 

ez esetben léphetünk fel eredményesen. 

 

Nagycenk, 2011. december 8. 

 

 Polgármesteri Hivatal 

  

 

 

 

 


