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3. számú melléklet 
AZ EBRENDÉSZETI TELEP MŰKÖDÉSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZATA 

 
I. 

Az ebrendészeti telep jogállása és rendeltetése 
 
1.1 Az ebrendészeti telep (a továbbiakban Telep) állategészségügyi és kóbor állatok befogásával, 
elhelyezésével kapcsolatos feladatait és szolgáltatásait Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén látja el. 
1.2 A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Ávtv.), az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, 
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet, 
valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos 
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet – a Telep 
tevékenységét érintő – rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.  
1.3 Az ebrendészeti telep címe: II. számú szennyvíztelep, Kaposvár 0325/7 hrsz. 
1.4 Levelezési címe: 7400 Kaposvár 0325/7 hrsz. 
      E-mail: 
1.5 A telep üzemeltetője: 
 
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft  
székhelye: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.  
Képviseli: Vígh Attila ügyvezető 
Cg. 14-09-314750; adószáma: 25311424-2-14 
 
1.6 Az üzemeltetésben közreműködő egyesület: 
 
Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület  
székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda u. 8. fsz. 6. 
Képviseli: Boncz Edit elnök 
nyilvántartási szám: 14-02-0004001,  
nyilvántartó Kaposvári Törvényszék,  
adószáma: 18285628-1-14)  
 
1.7 A Telepen a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesülettel/ Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft szerződéses jogviszonyban lévő állatorvos látja el az állatorvosi teendőket. 
1.8 A Telepen kizárólag Kaposvár Megyei Jogú Város település belterületén befogott kóbor állatok 
(kutyák és macskák) helyezhetőek el. 
1.9 A Telepen maximálisan elhelyezhető egyedszámok: 

90 db kutya 
25 db macska 

1.10 Telep célja: 
a) A város belterületén a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a gazdátlanul kóborló 

ebek begyűjtése, elhelyezése. 
b) Az ismert tulajdonos által átadott, megunt vagy veszélyessé vált ebek átvétele, 

elhelyezése. 
c) A hatóságilag elrendelt karantén egészségügyi megfigyelése. 
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II. 
A Telep irányítását, vezetését, ellátását végzők feladatai 

 
2.1 A ebrendész feladata: 

a) Az ebrendész feladata az ebrendészeti tevékenység ellátása és a település belterületének 
szükség szerinti rendszeres, de legalább kéthetenkénti rendszerességgel történő bejárása 
az ott található kóbor állatok felderítése érdekében. Az ebrendésznek lakossági bejelentés 
alapján is ki kell mennie a helyszínre. 

b) A lakossági bejelentések alapján történő befogásokat, embert mart eb esetén azonnal, 
egyéb esetben a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni, és ahhoz a bejelentőt 
együttműködésre kell felkérni. 

c) Sikertelen befogás esetén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt kell tartani, azt 
legkésőbb 24 órán belül meg kell ismételni, az ingatlanról kijáró ebek esetén jelezni kell 
a jegyzőnek a veszélyeztetés kutyával szabálysértés (2012. évi II. tv. 193. §) 
elkövetésének megalapozott gyanúját. 

d) Közintézmények (iskola, óvoda, hivatal, orvosi rendelő) környékén előforduló agresszív 
kóbor ebek befogását haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül meg kell kísérelni és a 
kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg eredményre nem vezet. 

e) Lehetőség szerint 24 órán belül meg kell kísérelni a befogott ebek gazdáinak felkutatását 
és értesítését, majd jelentkezés esetén – az ebet ki kell adni a tulajdonosnak, miután 
megfizette valamennyi, a kutya vonatkozásában a Telepnél felmerült költséget. 
Amennyiben az eb 365 napon belül nem részesült védőoltásban, úgy veszettség ellen be 
kell oltatni, és féregtelenítő kezelésben kell részesíteni, melynek költségeit a tulajdonos 
köteles megfizetni. 

 
2.2. A Közreműködő feladatai 

a) Irányítja a kóbor állatok elhelyezését, ellátását, a Telepen végzendő tevékenységet. 
b) Együttműködik a Telepet ellátó állatorvossal. 
c) Kapcsolatot tart az állategészségügyi hatósággal, a Telep tevékenységében érintett állami 

és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, illetve a mindenkori önkormányzati 
kapcsolattartókkal. 

d) A bejelentések fogadása, az ebrendész munkájának koordinálása. 
e) A chip-el ellátott ebek azonosítása, a fellelhető tulajdonosok értesítése, felszólítása. 
f) A beszállított ebek nyilvántartásba vétele. 
g) A látogatók fogadása a látogatási rend alapján. 
h) Az örökbefogadási eljárással kapcsolatos nyilvántartások vezetése (II. számú melléklet). 
i) Az állatok napi gondozásának és a telep takarításának jelen szabályzat szerinti 

ellenőrzése. 
j) Az előírt nyilvántartások szakszerű, folyamatos és naprakész vezetésének ellenőrzése. 
k) Az altatásra került ebek nyilvántartásának vezetése. 
l) Az elaltatott ebek elhelyezése az Állati Hulladék Begyűjtő telep előírásai szerint. 
m) Gondoskodik a telepen lévő állatok szakszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

elhelyezéséről, gondozásáról, ápolásáról, élelmezéséről (etetés, friss vízzel való ellátás), 
egészségük megóvásáról, a kennelek napi tisztántartásáról. 

n) A Telepre bekerült ebekről fotót készít (készíttet), nyilvántartást vezet. 
o) Gondoskodik a szükséges fertőtlenítőszerek beszerzéséről. 
p) Gondoskodik a befogott állatokról készült fotók, illetve azok jellemző tulajdonságait 

tartalmazó leírás honlapon való közzétételéről. 
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q) Szükség szerint közreműködik az állatorvosi vizsgálatban. 
r) Gondoskodik az állatorvos szakmai utasításai alapján a fertőtlenítések elvégzéséről. 
s) Előzetesen egyeztetett időpontban köteles a Telepen a látogatókat fogadni, részükre a 

szükséges tájékoztatást megadni. 
t) Felvilágosítást, tájékoztatást ad a Telepen elhelyezett állatokról, azok elszállításáról az új 

gazdájuk részére. 
 
2.3 Az Állatorvos feladatai, az állatok ellenőrzése 

a) A Telepen az ebek elhelyezésének, felügyeletének, figyelemmel az állategészségügyi, 
állathigiéniai, állatvédelmi szempontokra, megszervezése, ellenőrzése. Veszettség 
szempontjából aggályosnak minősülő állatok esetében az illetékes hatósági állatorvos 
értesítése. 

b) A Telep szükséges fertőtlenítésének elrendelése. 
c) Az állatok egészségügyi állapotának azonnali, rendszeres, a sérült, beteg állatok 

gyógykezelése. 
d) A fertőző és parazitás betegségek elleni védekezés szervezése, a Telep járványügyi 

izolációjának biztosítása. 
e) Az állatok Telepen történő elhelyezésének, gondozásának ellenőrzése, ezzel kapcsolatos 

szaktanácsadás, közreműködés az örökbefogadásban. 
f) A beteg, vagy betegségre gyanús állat elkülönített elhelyezésének és megfigyelésének 

elrendelése. Veszettség szempontjából aggályosnak minősülő állat esetében az illetékes 
hatósági állatorvos rendelkezéseinek betartatása. 

g) A Telepen lévő állatok egészségügyi állapotáról, az állatokon történt beavatkozásokról és 
a felhasznált anyagokról nyilvántartás vezetése. 

h) Az állat életének – a mindenkori hatályos jogi szabályozás figyelembe vételével – 
megengedett módon történő kioltása, a jogszabályi előírások szerint. 

i) Az állatok kiadására való alkalmasságának megítélése. 
j) A Telepen dolgozók munkájával összefüggésben javaslattétel a hiányosságok 

megszüntetésére. 
k) Együttműködés az ellenőrző állategészségügyi hatósággal, kötelező adatszolgáltatás, 

együttműködés egyéb szervekkel. 
l) Nyilvántartások vezetése a vizsgálatok, kiszállások időpontjáról. 

 
III 

Az állatok befogásának módja és eszközei 
 
3.1 A kóbor állat befogását a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentést követő 24 órán 
belül meg kell kísérelni. Sikertelen befogás esetén a kóbor állat befogását 24 órán belül ismételten meg 
kell kísérelni.  
3.2 Közintézmény 100 méteres körzetében előforduló vagy a lakosságra fenyegetést jelentő kóbor állat 
befogását haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül meg kell kísérelni, és a befogási kísérletet 
mindaddig folytatni kell, amíg az eredményre nem vezet. 
3.3 Ebzárlat idején az ebrendész - a járási hivatal által megállapított időközökben - a zárlat alatt álló 
területen a tilalom ellenére szabadon talált kóbor állatot befogja. 
3.4 Ha a kóbor állat magánterületen tartózkodik, befogását akkor kell megkísérelni, ha 

a) az adott terület tulajdonosa kéri, és egyidejűleg kötelezettséget vállal az együttműködésre 
és a munkavégzés feltételeinek biztosítására, vagy 

b) az állat befogását hatóság rendeli el. 
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3.5. A kóbor állat befogását az adott esetben lehetséges legkíméletesebb módon kell elvégezni. A kóbor 
állat befogásához hurokkal ellátott befogóbotnak fojtásmentesnek kell lennie. A befogás és szállítás 
során csak az Üzemeltető és a Kutyatár Egyesület által rendszeresített befogó és szállító eszközök 
használhatóak. 
3.6. A befogás során az altatópuska csak emberre veszélyes ebek begyűjtésénél, kizárólag állatorvos 
közreműködésével, az Üzemeltető vezetőjének külön engedélye alapján használható. 
3.7 A kóbor állat befogásakor 

a) azonnal ellenőrizni kell, hogy az állat transzponderrel vagy egyéb módon jelölt-e, 
b) az ebrendészeti telepen sürgős esetben azonnal, de legkésőbb 24 órán belül állatorvosi 

egészségügyi vizsgálatot kell végezni, és 
c) a befogást követő 24 órán belül meg kell kezdeni a tulajdonos felkutatását, és meg kell 

kísérelni az értesítését. 
3.8 A befogott állatokat a hatályos jogszabályok alapján az ellátó állatorvosnak vakcinázni és 
féregteleníteni kell. 
3.9 A befogott és beazonosított ebek tulajdonosát a befogást követő 24 órán belül értesíteni kell. A 
befogott és beazonosított ebek tulajdonosai a befogási és az átvételig felmerülő tartási költségeket 
kötelesek megtéríteni. 
3.10 Ha a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté, az Ávtv. 48/A. § (3) bekezdése szerint kell eljárni 
és - a 3. § (4) bekezdés szerinti megállapodás esetén – a törvény alapján a Magyar Állam tulajdonát 
képező állat örökbe adható. 
A kóbor állat tulajdonosa ismeretlennek minősül abban az esetben, ha 

a. az intézkedések nem vezetnek eredményre, és- 
b. a kóbor állat befogásától számított 15 nap eltelt. 

 
IV 

Az állatok fogadásának, elhelyezésének és gondozásának rendje. 
 
4.1. A telepre bekerült állatokat az állatorvossal haladéktalanul meg kell vizsgáltatni. A veszettség 
szempontjából aggályosnak minősülő állat befogása esetén az illetékes hatósági állatorvost azonnal 
értesíteni kell. 
4.2 A befogott állatokat elkülönítetten kell elhelyezni, számozott kennelekben, állatot megkötve nem 
lehet tartani. 
4.3 A transzponderrel ellátott állat tulajdonosának kilétét az állatorvos állapítja meg. A tulajdonosnak 
történő kiadás feltétele az oltási könyv bemutatása. 
4.4 Ismeretlen előéletű állat csak 14 napos megfigyelés után adható ki örökbefogadó személynek, ha 
addig a tulajdonos nem jelentkezik.  
4.5 Az állatok kiadása előtt a telep működéséért felelő személy köteles megállapítani, hogy megvannak-
e a kiadás feltételei. 
 
4.6 Az elhelyezés 
4.6.1 Befogott, befogadott állatot a testnagyság, vérmérséklet, és az ivar figyelembevételével, egyedi 
elbírálás alapján, csoportosan (2-1 állat/kenel) lehet elhelyezni. 
4.6.2 Különböző nemű kutyák ugyanazon kennelben nem helyezhetőek el. 
4.6.3 Különösen agresszív, nagy testű, kezelhetetlen állatokat egyedileg kell elhelyezni. 
 
4.7. Gondozás 
Napi feladatok 
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4.7.1 az elhelyezett állatok friss ivóvízéről folyamatosan gondoskodni kell, naponta minimum 3 
alkalommal, ezen kívül 

 - napi 30Co feletti átlaghőmérséklet esetén 
 - az ivóvizet min. 5 alkalommal kell cserélni 
 - a kifutókat min. napi 3 alkalommal locsolni. 

4.7.2]Fagyos időszakban az állatoknak reggel-este szobahőmérsékletű (20 Co) ivóvizet kell biztosítani. 
4.7.3 A napi etetési norma testsúly-kg-onként    /kg, melytől az állat egyedi igényei szerint el lehet térni. 
4.7.4 A 8 hónaposnál idősebb ebeket naponta egy alkalommal, a reggeli órákban kell megetetni. 
4.7.5 Vemhes és kölyök állatokat naponta két alkalommal, a reggeli és esti órákban kell etetni. 
4.7.6 Be kell szerezni az ebek etetéséhez szükséges táplálékot, gondoskodni kell az állateledel szakszerű 
tárolásáról, takarékos felhasználásáról. Az állatokkal csak a kereskedelmi forgalomban kapható, 
engedélyezett tápok etethetők. 
 
4.8 Karanténozás 
4.8.1 Az illetékes hatóság által elrendelt karanténozást a telep e célra elkülönített részén lehet 
végrehajtani, a kiadott határozat szerinti módon és határidőig. 
4.8.2 A karanténozás megszüntetéséről, ill. az ezt követő eljárásról (állati hulla kezelés, fertőtlenítés, 
stb.) a megfigyelést elrendelő hatóság dönt. 
4.8.3 A karanténozásról külön nyilvántartást kell vezetni. 
4.8.4 A karantén egységet és területet „ELKÜLÖNÍTŐ” táblával kell megjelölni, a területre csak az 
állatorvos és az állatok gondozója léphet be. 
4.8.5 A gondozó folyamatosan köteles szemmel tartani az állat egészségügyi állapotát, minden az állat 
állapotában bekövetkező változást azonnal jelenteni kell az állatorvosnak. 
4.8.6 A karanténozás megszüntetését követően gondoskodni kell a helyiségek takarításáról, 
fertőtlenítéséről. 
4.8.7 A hatósági megfigyelés ideje alatt az állatokat egyedileg kell elhelyezni, kivéve a szoptató 
anyaállatot, amelynek kölykeivel együtt való elhelyezését biztosítani kell. Tilos az elhelyezett ebek 
többszintes tartása. 
4.8.8 A hatósági megfigyelés ideje leteltét követően csoportos tartás esetén ugyanazon férőhelyre csak 
azonos fajú, egymással szemben agressziót nem mutató, azonos ivarú, illetve ivartalanított állatok 
helyezhetők el. 
4.8.9 A beteg, sérült vagy agresszív egyedet a hatósági megfigyelés idejét követően is a többi állattól 
elkülönítve kell tartani. 
 

V.  
A Telep takarítási, fertőtlenítési szabályai 

 
5.1 Az állatférőhelyeket naponta tisztítani kell. A férőhely kiürítését követően azt azonnal tisztítani és 
fertőtleníteni kell. 
5.2 Az ebrendészeti telepen található valamennyi helyiség, állatférőhely, valamint jármű tisztítását és 
fertőtlenítését napi lebontású takarítási napló vezetésével dokumentálni kell. A takarítási napló 
tartalmazza legalább a tisztítás és fertőtlenítés időpontját, valamint a tisztítást és fertőtlenítést végző 
nevét és aláírását. 
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VI.  
A Telepen elhelyezett állatok nyilvántartása 

 
6.1 A Telepen elhelyezett minden állatról (eb, macska) – a Telepre kerülés sorrendjében – sorszámmal 
ellátott nyilvántartást kell azonnal, napra készen kiállítani és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős 
adatokat és eseményeket folyamatosan fel kell tüntetni. 
6.2 A rendszeresített nyilvántartási kartonon az alábbi adatokat (bejegyzéseket) kell felvezetni:  

a) a kennel számát, 
b) az állat faját, fajtáját,  
c) az állat nemét, 
d) az állat színét, megkülönböztető jegyeit,  
e) az állat körülbelüli életkorát, 
f) bekerülési idejét (év, hó, nap), 
g) kitől került be az állat, 
h) honnan került be az állat, 
i) a megtalálás helyét, körülményeit, 
j) azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) rendelkező állat 

esetén, annak sorszámát, 
k) megfigyelés kezdetét,  
l) a megfigyelés utolsó időpontját,  
m) oltás(ok) dátumát, 
n) az állat egyedi nyilvántartási számát,  
o) az állat kiadásának ideje, kiadást végző megnevezését, aláírását,  
p) átvevő nevét, címét, 
q) az átvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hol fogja tartani az állatot, és betartja az 

érvényben lévő állatvédelmi rendelkezéseket,  
r) az engedély ügyiratszámát, 
s) az állat elhullásának idejét, okát, 
t) egyéb megjegyzéseket. 

 
VII.  

Az állati tetemek, állati eredetű melléktermékek ideiglenes tárolásának rendje 
 
7.1 A Telepen keletkezett, vagy oda beszállított eb és macska tetem (állati hulladék) ártalmatlanná tételét 
a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kell elvégeztetni. 
 

VIII. 
A Telep ügyfélfogadási rendje 

 
8.1 A Telep kizárólag előre egyeztetett időpontban látogatható. A Telep vonatkozásában az ebrendész, 
valamint a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elérhetősége minden nap 8-20 óra között 
biztosított. 
8.2 Egyéb esetekben és időpontokban a telep látogatása tilos, ott csak a dolgozók tartózkodhatnak. 
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IX.  
A kóbor állatok tulajdonba adásának rendje 

 
9.1 A telephelyen begyűjtött nem azonosítható, és embert nem mart, illetve az igazolt tulajdonos által 
átadott ebek a 15. nap után az Ávt. 48/A. § alapján örökbe adhatók. 
9.2 Az embert mart állat esetében a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII.20.) FVM rendelet előírásai alapján kell eljárni. 
9.3 Az örökbefogadással kapcsolatos költségeket (oltások, állatorvosi költség, chip) az örökbefogadó 
viseli. 
9.4 A Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület a honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja a 
lakosságot az örökbefogadható állatokról. 
9.5 Az állat kiadásával kapcsolatos iratnak a következő adatokat kell tartalmaznia:  

a) az átvevő neve, címe; 
b) az állat egészségügyi állapota; 
c) az állat fajtája, faja, neme, színe, kora, jellemzői; 
d) védőoltás(ok) megnevezése, időpontja, az oltási bizonyítvány(ok) nyilvántartási száma, 

immunizáltság; 
e) azonosító elektronikus transzponder (bőr alá ültetett mikrochip) sorszáma; 
f) az átvevő kötelezettség vállalása arra vonatkozóan, hogy az állat tartásáról, élelmezéséről 

és elhelyezéséről megfelelően (biológiai szükségleteknek megfelelően) gondoskodik, 
valamint, hogy az állat tartása során a hatályos állatvédelmi és állategészségügyi 
jogszabályi rendelkezéseket betartja. 

 
X 

Óvó, védő előírások 
 
10.1 Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az állatorvos, illetve a Kutyatár Természet- és Állatvédő 
Egyesület értesíti az Üzemeltetőt és haladéktalanul végrehajtja az ilyen esetekre előírt feladatokat (pl.: 
tűzoltók, mentők, rendőrség értesítése). 
10.2 Rendkívüli eseményt képez minden olyan esemény, amely a Telep zavartalan működését, a 
munkatársak és a látogatók életét és testi épségét, valamint a Telep anyagi javait és eszközeit 
veszélyezteti. Így különösen: 

a) a tűz, robbanás és elemi csapás, 
b) súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést, vagy halált okozó munkahelyi baleset, 
c) a látogatót érő sérülést okozó baleset,  
d) a Telep alkalmazottját ért támadás vagy annak kísérlete,  
e) munkavégzés során okozott vagy elszenvedett közlekedési baleset, 
f) kábítószerként nyilvántartott anyagok, gyógyszerek, oltóanyagok nyilvántartott 

készleteiben keletkezett hiány. 
 

XI.  
Záró rendelkezés 

 
11.1 Jelen szabályzatot az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és a kóbor 
állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának 
részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásaival összhangban kell 
alkalmazni. 
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11.2 A telep dolgozóinak munka- és védőruha ellátását az Üzemeltető munkavédelmi szabályzata 
tartalmazza. 
11.3 A telep védelme kamerás megfigyelő rendszerrel történik. 
11.4 Jelen szabályzatot a hivatkozott jogszabályok változása esetén módosítani kell. 
11.5 A szabályzatban foglaltak betartásáért, végrehajtásáért az Üzemeltető vezetője a felelős. 
 
Jelen szabályzat mindkét fél által történő aláírást követő napon lép hatályba. 
 
 

Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.      Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület 
                         Üzemeltető                                                   Támogatott                                       
            képv.: Vigh Attila ügyvezető                    képv.: Boncz Edit elnök 
 
Kelt. Kaposvár, 2022…………   Kelt. Kaposvár, 2022………… 
 
 


