
Tájékoztatás a kóborló ebek miatti ebtartói felelősségről 

 

Tájékoztatóm alapvetően a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos 

állattartói magatartásokra, valamint azok jogi megítéléseire terjed ki. 

Települési körülmények között jellemzően úgy követi el az 

ebtulajdonos a szabálysértést, hogy a felügyelete alatt álló kutyát a 

település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy 

kóborolni hagyja, vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, 

illetve beviszi. 

A szabálysértési tényállás megállapításakor nincs felmentő körülmény. 

Az állattartó köteles felelősen ebet tartani, azaz bármilyen körülmények 

között biztosítania kell a felügyeletét. Ennek módját sem jogszabály, 

sem hatóság nem állapítja meg, teljes mértékben az állattartó sajátos 

körülményeire és anyagi lehetőségeire van bízva. 

A felelős tartással össze nem egyeztethető gyakorlatot folytató ebtartó, 

veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt pénzbírsággal 

kényszeríthető a felelős magatartásra. 

A lakosság jellemzően még mindig a jegyzőtől (teljes tájékozatlanság 

esetén az önkormányzattól, polgármestertől) várja a kutya ügyekben 

való ügyintézést, azonban 2012. április 15-től a jegyzőktől a Járási 

Hivatalokhoz tették át az általános szabálysértési hatáskört, 2020. 

március 1-től pedig már a Rendőrség általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott szerve jár el. (Bonyhádi 

Rendőrkapitányság 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3.) 

Az elektronikus ügyintézés lehetősége segíti a feljelentés, továbbá a 

fotó vagy képfelvétel bizonyítékok gyors eljuttatásában, de 

természetesen tehetőség van a hagyományos papír alapú ügyintézésre 

is. A veszélyeztetés kutyával szabálysértés sértettjeinek célszerű 

megjelölni az időpontot és a tanúkat is, akik vallomásukban alá tudják 

támasztani a jogsértő cselekményeket, be tudják azonosítani a kutyát és 

tulajdonosát, hogy a rendőrhatóság a tényállást teljes körűen és kétséget 

kizáró módon tisztázhassa. 



A közösségi média felületén való véleménynyilvánítás és a sérelmek 

megosztása önmagában csak kvázi cselekvés, megoldásra nem vezet, 

ennek útja kizárólag a szabálysértési eljárás kezdeményezése a 

tulajdonossal vagy ismeretlen személlyel szemben.  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben az állat a 

kerítésén átjutva az ingatlanán található, úgy – írásban – 

birtokháborítási eljárást is indíthat a jegyző, vagy a bíróság előtt, 

amennyiben általa ismert az állat tulajdonosa.  

Tehát, amennyiben az állat közterületen található, úgy a jegyző előtt 

(állatvédelmi bírság), vagy a rendőrség, körzeti megbízott előtt lehet 

(szabálysértési eljárást) indítani, amennyiben valakinek az udvarára 

szökik be állat, úgy birtokvédelmi eljárást (a jegyző előtt), vagy 

szabálysértési eljárást lehet (a rendőrség, körzeti megbízott) előtt 

indítani, természetesen írásban. 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy állattartással 

kapcsolatban az önkormányzatnak 2012. óta nincs rendeletalkotási 

jogköre, azaz az állatok tartásával, azok számával kapcsolatosan nem 

alkothat önkormányzati rendeletet. Ez a jogkörmegvonás alapvetően a 

haszonállatokat érinti, azonban a 146/2011. (XII.1.) alkotmánybírósági 

határozat alapján a fenti törvényi szabályozás rendelkezései a 

kedvtelésből tartott állatokra is vonatkozik. 
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