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Tisztelt ebtartó madocsai lakos! 

 

1. A közelmúltban egyre több lakossági bejelentés érkezett közterületen, csapatba verődve 

kóborló kutyákról. Többnyire ugyanazok a kutyák kóborolnak és általában tudni lehet, 

hogy melyik állatnak, ki a tulajdonosa. 

 

Kérem, hogy mindenki tartsa be az állattartásra vonatkozó szabályokat és 

akadályozza meg kutyája szökését! Közös érdekünk a biztonságos állattartás. 

 

A kóbor állat befogása esetén az állat befogásával és elhelyezésével kapcsolatos 

költségek a tulajdonost terhelik. 

2021. szeptember 9-én és október 1-jén a gyepmesteri tevékenységet ellátó cég munkatársa 

Madocsán járt, egy-egy közterületen kóborló kutyát befogott. Az állat befogásával 

kapcsolatos költség – mely áthárítható a tulajdonosra – az alábbi lehet: 

14 napi tartás díja: 4950 Ft 

Bódító szer használata: 4600 Ft 

Befogási díj: 2024 Ft 

Km díj: 126 Ft. 

Szerződésen kívüli kiszállás: 172 Ft/km 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Ávtv.) 5. § (1) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 

biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 11/2012. 

(XI.26.) rendelete 4. § (1) bekezdésének első fordulata szerint ebet a kiszabadulását 

megakadályozó módon kell tartani. 

Mindezek be nem tartása esetén állatvédelmi bírság kiszabására kerülhet sor. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, aki a 

felügyelete alatt álló kutyát    a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 

közterületre, vagy kóborolni hagyja, veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el. 

Ebben az esetben a rendőrség jár el. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:562. §-a 

szabályozza az állattartás körében okozott kárt, amelyet a polgári jog szabályai szerint 

lehet érvényesíteni. 

A Ptk. 6:562. § (1) bekezdése alapján, aki állatot tart, az állat által másnak okozott 

kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem 

terheli. 

 

2. Madocsa Község Önkormányzata 2020-ban ebösszeírást tartott, melynek során nem 

minden ebtartó lakos adta le az ebösszeíró adatlapot. 

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Hivatalban, illetve letölthető a www.madocsa.hu 

honlapról: http://www.madocsa.hu/documents/2020-eb-osszeiro-adatlap/  

Tájékoztatom, hogy az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdés alapján a tartás helye szerint illetékes 

önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni 

oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy 

alkalommal ebösszeírást végez. 

http://www.madocsa.hu/
http://www.madocsa.hu/documents/2020-eb-osszeiro-adatlap/
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A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról 

helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más 

személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 

ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon 

feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az ebösszíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi 

módokon: 

 levélben postai úton: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai 

Kirendeltsége 7026 Madocsa, Fő utca 24., vagy 

 a Hivatalban elhelyezett gyűjtőládában ügyfélfogadási időben. 

 

3. Felhívom a figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint négy hónaposnál 

idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható.  

Tájékoztatom, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. 

(XII.20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján  az állattartó köteles minden három 

hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan 

tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi 

felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: 

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 

ab) az első oltást követően 6 hónapon belül, 

ac) ezt követően évenként; 

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-

egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új 

tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre 

felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából; 

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc 

napon belül az oltási könyv pótlását kérni; 

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során 

közreműködni. 
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