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SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

 12/2004. (III. 25.) önkormányzati1 rendelete

a társállat és sportcélból tartott állatok tartásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján - a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szabályozását figyelembe véve - a társállat és sportcélból

tartott állatok tartásáról a következő rendeletet alkotja:
2
 

1. §
3
 (1) A rendelet hatálya kiterjed a város egész közigazgatási területén kedvtelésből és sportcélból tartott valamennyi

állatra. 
(2) A fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mutatványosok, az állatvédő társadalmi szervezetek állatmegőrző

telephelyén folytatott állattartásra, az állatkiállításokra, az állatkereskedésekre és a Gyepmesteri telepen folytatott állattartásra
külön szabályok vonatkoznak.
(3) A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására, valamint a tiltott állatviadalra a 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Fogalmi meghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) társállat és sportcélból tartott állatok: mindazok az állatok, melyek nem gazdasági érdeket szolgálnak így különösen sportló, eb,

macska, dísz- és sportgalamb, egyéb kedvtelésből tartott állatok (éneklő és díszmadarak, akvarisztikai és terráriumi állatok,
kisrágcsálók), valamint a vadállatok,
b) vadállatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó

természet, mérgező csípés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek,

Az állattartás fajta- és számbeli korlátai

3. § Többlakásos lakóépületben lakásonként egy macska és egy eb tartható, valamint esetleges szaporulatuk legfeljebb 3 hónapos
korukig. Az 1. sz melléklet 1. és 2. pontjában felsorolt potenciálisan veszélyes és a nagytestű eb azonban a lakóközösség döntésének,
határozatának megfelelően tartható.
A társállatok kiképzésére kiképző telepet létesíteni a jegyző egyedi engedélyével lehet.
A testi fogyatékosságban szenvedők a város (község) területén jogosultak vakvezető, jelző vagy figyelő eb tartására, ha ennek

szükségességét orvosi bizonyítvánnyal igazolják. Az ilyen ebek tartásához előzetes hozzájárulásra nincs szükség.
Az eb és macska tenyésztéséhez, valamint a vadállatok tartásához jegyző, engedélye szükséges. A jegyző az engedélyezésről értesíti

a háziorvost, a rendőrséget és a veszélyzónával érintetteket.
Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. A galambok

kiengedését a mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében a jegyző határozott időre eltilthatja, melyet a szokásos módon ki kell
hirdetni.

Eb-tartás szabályai

4. § 
4

5. §
5
 Ha az eb embert mart meg, azt az ebtartó köteles a hatósági állatorvosnak a sérült személyi adatainak egyidejű közlésével

bejelenteni. Az eb megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik. A sérültnek saját
érdekében a háziorvosnál indokolt jelentkeznie.
A beteg, betegségre gyanús, illetőleg a veszett vagy veszettségre gyanús állatot elsősorban annak tulajdonosa köteles haladéktalanul

bejelenteni a területileg illetékes körzeti állatorvosnak, munkaszüneti napokon az ügyeletes állatorvosnak és az állatot a hatósági
intézkedésig elkülöníteni.
6. § Az ebeket - szükség esetén bekerített és lezárt helyen, vagy megkötve - a nap minden szakában akként kell tartani, hogy

elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon engedni tilos!
Az eb-tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az:
- a házban, vagy annak környezetében lévő lakók nyugalmát ne zavarja,
- anyagi kárt ne okozzon,

 1    Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 11. §. (1) bekezdése. 

 2    Beiktatta: 52/2009. (XI. 16.) K t r. s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2009. XI. 16-tól.  

 3    Módosította: 52/2009. (XI. 16.) K t r. s z. rendelet 2. §. 

 4    Hatályon kívül helyezte: 52/2009. (XI. 16.) K t r. s z. rendelet 3. §. Hatálytalan: 2009. XI. 16-tól.  

 5    Hatályon kívül helyezte az 5. § 5. mondatát: 52/2009. (XI. 16.) K t r. s z. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2009. XI. 16-tól.  
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- senki testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse,
- a tartása a közegészségügyi és állategészségügyi szempontoknak megfeleljen, a környezetet ne szennyezze.
- az állatvédelmi előírásoknak megfeleljen
Az 1. sz. melléklet 1. és 2. pontjában felsorolt veszélyes és nagytestű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telep bejáratán a harapós

kutyára, egyéb kutya tartása esetén kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni, szükség esetén az ebet állandóan megkötve kell
tartani.
7. § (1) Közterületen, többlakásos lakóház udvarán és közös használatú helyiségeiben,
a) veszélyes eb csak 18 éven felüli személy kíséretében,
biztonságos fém szájkosárral, fojtó nyakörvvel, két méternél nem
hosszabb pórázon,
b) nagytestű eb 18 éven felüli személy kíséretében, biztonságos vezetésre
alkalmas pórázon és szájkosárral,
c) egyéb kutya pórázzal és szájkosárral vezethető,
d) vadállat csak a jegyző eseti engedélyével vihető.
Közforgalmú közlekedési eszközön kutya csak pórázzal és szájkosárral, vagy speciális ketrecben szállítható.
Nem szabad az ebet - a vakvezető és jelzőkutya kivételével - bevinni nyílt árusítású kis- és nagykereskedelmi egységbe,
vásárcsarnok, piac területére, vallási, oktatási, egészségügyi, szociális közintézmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézményekbe, diákszállásokra, játszóterekre, tiltó jelzéssel ellátott parkokba.
Az ebtulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületet, többlakásos

lakóház udvarát és közös használatú helyiségeit, a lakóházak közvetlen környezetét, a gyalogjárdát ne szennyezze be illetve köteles
az okozott szennyezés azonnali eltakarításáról gondoskodni és az ehhez szükséges felszerelést magával vinni.
A felügyelet nélküli, közterületen, vagy üzlet előtt felügyelet nélkül kikötött valamint a közterületen szabadon engedett ebeket a

gyepmester befogja és a gyepmesteri telepre szállítja. Ezeket az ebeket a tulajdonos 15 napon belül a szállítási és tartási költség
megfizetése ellenében kiválthatja, de ez nem érinti a tulajdonos szabálysértési felelősségét.
8. § Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről (ajándékozás

stb.) gondoskodni, egyéb elhelyezés hiányában az állatvédő szervezetnél illetve a gyepmesteri telepen elhelyezni vagy elaltatni.

Eljárási szabályok

9. § (1)
1
 Sárbogárd Város Polgármestere - előzetes figyelmeztetés után - a társállatok vagy sportcélból tartott állatok tartását

megtiltja, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhet, amennyiben az állattartó e rendelet szabályait, valamint a köztisztasági és
környezetvédelmi előírásokat nem tartja be, illetve a környezet nyugalmát az állattartással zavarja.

(2)
2
 Aki a rendelet 3. §-ban, 5. §-ban a 6. §-ban illetve a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeket, előírásokat megszegi,

szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

11. § (1) Az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 
(2) Ez a rendelet 2004. június 15-én lép hatályba, egyidejűleg a többször módosított 18/1997. (VIII. 15.) K t r. s z. rendelet 3. §

(3)-(5) bekezdése és a 6-8 §-a hatályát veszíti.

Sárbogárd, 2004. március 19.

Juhász János sk. 
polgármester

Krupa Rozália sk. 
jegyző

Kihirdetve: 2004. március 25.

Krupa Rozália sk. 
jegyző

1. sz. melléklet a 12/2004. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

Veszélyes és nagytestű ebek tartása

1./ veszélyes ebek
Az 1974. évi 17. sz. tvr. 5. § (2) bekezdése szerinti ebek.

2./ Nagytestű ebek
Agarak Dog
Komondor Leonbergi
Kuvasz Husky
Orosz juhászkutya (ovcsarka) Boxer

 1    Megállapította: 28/2007. (VIII. 14.) K t r. s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2007. VIII. 14-től 

 2    Módosította: 52/2009. (XI. 16.) K t r. s z. rendelet 5. §. Hatályos: 2009. XI. 16-tól. 
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Német juhász Nápolyi mastiff
Kaukázusi juhász Bullmastiff
Sarplaninai juhász Angol mastiff
Beauceai juhász Tibeti mastiff
Abruzzoi juhász Óriás schnauzer
Anatóliai juhász Airdale terrier
Berni pásztorkutya Bordeauxi dog
Tátrai hegyikutya Shar-pei
Bernáthegyi Tosa inu
Pireneusi hegyikutya Ir farkas
Illyr farkas Szarvasagár (Deehound)
Rottweiler Akita inu
Dobermann Rhodesiai ridgeback
Hovawart Karéliai medvekutya
valamint ezek egymással és más fajtával való keresztezései, továbbá a felsoroltakon kívül azok a fajták, amelyeknek kifejlett

korban marmagassága a 45 cm-t meghaladja.


