
 

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
10/2006. (IV. 28.) Kt. rendelete: 

 
a kutyatartásról 1 

 
Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított alapjogával élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az eddig jogilag nem szabályozott helyi társadalmi viszony 
szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: /dőlt betűs szöveg az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. 
(a továbbiakban: Áeüt.) szövege/ 
 

I. fejezet 
 

A rendelet célja  
 

1. § 
 
A rendelet célja olyan kutyatartási szabályok meghatározása, melyek keretei között a község fejlődéséhez és 
fejlesztéséhez igazodó kutyatartás folytatható, ahol a kutyatartók és a kutyatartással érintettek érdekei egymásra 
tekintettel érvényesülnek, így különösen biztosítva van a lakosság békés együttélése, nyugalma, testi épsége, 
egészsége, a pontos nyilvántartáson keresztül a későbbi jogviták rendezése, valamint a szabályok megsértőinek 
szankcionálása.  
 

Általános rendelkezések 
 

2. § 

E rendelet hatálya kiterjed Kisdorog község közigazgatási területén: 
a.) a kutyák tartására, szaporítására és tenyésztésére, valamint  
b.) a kutyatartással foglalkozó természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: kutyatartó). 
 

3. § 
E rendelet alkalmazásában: 

a.) kutya: minden állat, amely a canis lupus familiaris alfajba tartozik,  
b.) kutyatartás: kutya gondozása, nevelése és idomítása,  
c.) kutyaszaporítás: ha az állattartó kutyát nem tenyésztési célból enged szaporodni, 
d.) kutyatenyésztés: tenyész anyakutyával folytatott kereskedelmi, haszonszerzési célú, céltudatos 

kutyaszaporítás, 
e.) kutyatartó: a kutya tulajdonosa, illetve aki a kutyát vagy a kutya állományt gondozza, felügyeli, 
f.) kutyasétáltatás: a kutya közterületen, de pórázon történő vezetése, 
g.) speciális kutya: a speciális kiképzésben részesített és arról igazolvánnyal rendelkező vakvezető-, őrző-, 

védő-, mentő-, terápiás- és vadászkutya,  
h.) többlakásos lakóingatlan: az olyan ingatlan, amelyben legalább két önálló lakás van. 

 
   II. fejezet 

 
A kutyatartás szabályai 

 
4. § 

(1) A község területén kutyát csak az érvényben lévő jogszabályok, különösen a köz- és állategészségügyi, illetve 
állatvédelmi előírások betartásával, mások nyugalmának, jogának és jogos érdekeinek tiszteletben tartása mellett 
lehet tartani.  

                                                 
1 Ezt a rendeletet a képviselő-testület 2000. XI. 30-i ülésén fogadta el. Hatályos 2001. I. 1-jétől. 
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(2) A kutyatartással érintettek az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása miatt a zavarás megszüntetését is 
kérhetik.  
 
(3) A kutyatartásra, valamint a harapós kutya tartására utaló figyelmeztető táblát a kutyatartó köteles a telek, 
lakás, lakóház bejáratán szembetűnő helyen és maradandó módon elhelyezni.  
 
(4) A támadó természetű kutya esetén a kaput (bejáratot) kulcsra zártan kell tartani. 
 
(5) Kutyaharapás esetén a kutyatartó köteles a kutyát állatorvossal megvizsgáltatni és az arról kiadott igazolást a 
sérülést szenvedett személynek vagy képviselőjének átadni.  
 
(6) Ha az állatorvos a sérülést okozó kutyára vagy kutyára fertőző állatbetegség megelőzése, felszámolása miatt 
megfigyelési vagy kutya zárlatot rendel el, a kutyatartó köteles a kutyát az állatorvos utasítása szerint elzárva 
tartani.  

 
(7) A község  

a) belterületén lévő egyedi beépítésű lakótelkeken legfeljebb három kutyát, a beépítetlen ingatlanokon 
legfeljebb egy kutyát,  

b) külterületén lévő egyedi beépítésű lakótelkeken, valamint a gazdasági rendeltetésű ingatlanokon 
legfeljebb öt kutyát, 

c) a külterületén lévő többlakásos lakóingatlanon ingatlanonként legfeljebb kettő kutyát lehet tartani, 

amennyiben az állattartás egyéb feltételei biztosítottak.  
 

(8) A (7) bekezdésben meghatározott létszám felett az ebek szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható.  

(9) Az (7) bekezdésben foglalt rendelkezések a speciális kutya tartására az (1) bekezdésre figyelemmel nem 
vonatkoznak. 

(10) Az (7) bekezdésben foglalt egyedszám feletti egyéb kutya tartását a polgármester engedélyezheti. Az 
engedély kiadásának feltétele az ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság egybehangzó hozzájáruló 
szaknyilatkozata és a közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása. 
 

5. § 
 
(1) A kutyatartó köteles minden 3 hónapos kort elért kutyát az önkormányzat jegyzőjének bejelenteni.  
 
(2) A bejelentett kutyatartásról a jegyző nyilvántartást vezet.  
 
 
(3) A jegyző gondoskodik a kutya nyilvántartás -legalább évenkénti, lehetőleg az éves oltást megelőző- 
aktualizálásáról. 
 
(4) A kutyatartó köteles a kutyatartásban bekövetkezett változásokat (pl.: eladás, vétel, ajándékozás, elhullás, 
elveszés, tartási hely megváltozása) 15 napon belül a jegyzőnek bejelenteni. A jegyző a bejelentés alapján a 
nyilvántartást 5 napon belül javítja. 
 

6. § 
 
(1) A kutyatartó köteles kutyáját veszettség ellen beoltatni.  
 
(2) A kutyatartó köteles az egyéb jogszabályban vagy hatóság által elrendelt oltásokat is elvégeztetni.  
 
(3) A kötelező oltás alól elvont kutya kiirtható. 
 

7. § 
 
(1) Bekerítetlen ingatlanon kutyát szabadon tartani tilos! 
 
(2) Bekerített ingatlanon a kutya szabadon tartható, ha olyan módon van bekerítve, hogy onnan a kutya a 
szomszédos ingatlan területére vagy közterületre nem juthat ki. Ha onnan kijuthat, vagy a kerítésen keresztül 
kiharapni képes, az esetben az ingatlan határain belül is megkötve vagy kennelben kell tartani. Ez esetben is 
biztosítani kell az adottságaihoz igazodó mozgási lehetőséget. 
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(3) A szabadon, valamint a megkötve vagy kennelben tartott kutya számára a testi adottságainak megfelelő, az 
időjárás viszontagságaitól védő helyet kell biztosítani. 
 
(4) Támadó természetű kutya közterületre csak biztonságos vezetésre alkalmas pórázon, továbbá szájkosárral 
vihető ki. 
 
(5) Tilos a kutyát beengedni, bevinni, és tartani a vakvezető-, a jelzőkutya kivételével: 

a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe, üzletbe,  
b.) nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézménybe és annak területére, 
c.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épültébe, 
d.) temető területére, 
e.) játszótérre, sportrendezvényre. 

 
(7) A kutyatartó, vagy a kutya felügyeletével meghatalmazott személy köteles a kutya vezetése és sétáltatása 
során keletkezett kutyaürüléket (canis merga) a közúti és a gyalogos forgalom céljára szolgáló közterületről 
eltávolítani. Az ürüléket az e célra rendszeresített és erre alkalmas eszközök használatával (zacskó, lapát) össze 
kell szedni, az összeszedett szennyeződést hulladéktárolóba kell tenni.  
 
(8) A község belterületén kutyatenyészet maximum 3, külterületén maximum 5 anyakutyával létesíthető. 

(9) A jegyző a kutyatartásra, valamint a kutyák védelmére vonatkozó szabályok megsértése esetén az 
kutyatartást korlátozhatja, illetve megtilthatja. 

 
             8. § 

 
(1) A települési önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek 
befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi 
szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy 
betegségre gyanús kóbor ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról. /Áeüt. 43. § (1)/ 
 
(2) A jegyző a nyilvántartás alapján megkísérli a befogott kóbor kutya tekintetében a kutyatartó felkutatását.  
 
(3) A befogott és a veszettség ellen igazoltan oltott kutya tizennégy napon belül az ismerté vált kutyatartónak 
visszaadható, amennyiben a kutya befogásának, tartásának költségeit megfizette. 

(4) A befogás általános költsége 3.000,- Ft. 
 
(5) A befogott kutya tartási költsége 500 Ft/nap. 
 
(6) A befogott kóbor kutyák tartásának helye az önkormányzat gazdasági udvara.  
 
(7) A tizennégy napig ki nem váltott kutyák értékesíthetők vagy altatással kiirthatók.  
 

III. fejezet 
 

9. § 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 
Aki e rendelet 4. § (3), (4)-(7), 5. § (1) és (4), 6. § (1) és (2), 7. § (1)-(8) bekezdéseiben foglaltakat megsérti, az 
szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.  
 

IV. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
(1) E rendelet 2006. 06. 01. napján lét hatályba, de minden kutyatartó, aki e rendelet hatályba lépésekor e 
rendelet előírásaiba ütköző helyen, módon, vagy mértékben tart kutyát, az a rendelet hatályba lépésétől számított 
6 hónapon belül köteles a kutyatartást megszüntetni, az előírt mértékre csökkenteni, vagy az e rendelet szerinti 
kutyatartás feltételeit megteremteni.  
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(2) A kutya tartására, tenyésztésére, védelmére vonatkozóan az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény, az állategészségügyről szóló 2005. évi 
CLXXVI. törvény, a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, az 
állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, a veszélyes és veszélyesnek 
minősített kutya tartására és a tartás engedélyezésének szabályaira az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 
17. törvényerejű rendelet, valamint a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 
engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet, a szomszédjogot érintő kérdésekben 
pedig az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
 
    Höffler János s. k.         Biró Gyula s. k. 
    polgármester                    körjegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve! 
 
Kisdorog, 2006. IV. 28. 
                                                                                 

Biró Gyula s. k. 
          körjegyző 


