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H A T Á R O Z A T   

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének a Rózsavölgyiné Németh Edit (2000 Szentendre, Radnóti M. 
utca 11/5., a továbbiakban: Panaszolt) állat (eb)tartási ügyében Szentendrén, 2012. június 15. napján kelt 05-
1166-14/2012. számú a többlakásos társasházban történő eb tartást megtiltó határozatát Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

helybenhagyja.  
A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát 
az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Pest Megyei Bíróságnak (1443 
Budapest, Thököly út 94. Pf. 177.) címezve Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
határozatom közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A 
keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
 

I N D O K O L Á S  
 Török József (2000 Szentendre, Radnóti Miklós utca 11/3., a továbbiakban: Panaszos) 2012. április 4. napján 

érkeztetett beadványában azt kérte az eljáró hatóságtól, hogy tiltsa meg Panaszoltnak, hogy a 2000 Szentendre, 
Radnóti M. u. 11. szám alatti társasházban (jelenleg a 11/5 lakásban) kutyát tartson. A kérelem okaként Panaszos 
azt jelölte meg, hogy Panaszolt Lulu névre hallgató, 2003. június 13. napján született, óriás snaucer fajtájú 
kutyájának ugatását, vonyítását a társasházban élők általában, tartósan zavarónak tartják, ezért a közvetlenül 
érintett szomszédok többsége (11/3, 11/7) kéri az eb tartásának megtiltását. 
Tekintettel arra, hogy az eljáró hatóság észlelte, hogy az eljárási díjat Panaszos illetékbélyeg formájában nem 
rótta le, ezért 2012. április 15. napján hiánypótlási felhívást tartalmazó végzés került kibocsátásra.  
A hiánypótlásnak Panaszos 2012. április 11. napján tett eleget, lerovásra került a 3000,- Ft eljárási díj. 
A tényállás tisztázására és a bizonyítási eszközök beszerzésére a leghatékonyabb eszköznek a helyszíni szemle 
elrendelése, az ott tapasztaltak, valamint a Panaszolt nyilatkozatának jegyzőkönyvbe vétele látszott, ezért az 
ügyben 2012. május 7-én helyszíni szemle került megtartásra. 
A helyszíni szemlén megjelent Panaszos, Panaszolt és 6 tanú, akik a társasházban élő szomszédok voltak. 
A tanúk közül az ügyben közvetlenül érintett szomszéd Magyar Ildikó úgy nyilatkozott, hogy őt úgy általában a 
kutyaugatás nem zavarja, de ha Panaszolt kutyája tüzel, akkor az állat órákig, állandóan ugat. A gyerekek félnek 
a kutyától. Kifejezetten kérte, hogy az eb zavaró ugatása miatt Panaszoltnak tiltsa meg a hatóság az eb tartását a 
társasházban, azaz a társasházi lakásban. 
A tanúk közül 2 tanú úgy nyilatkozott, hogy nem érzi zavarónak a kutya ugatását. 
Panaszolt leánya Jávorszky György felesége közvetlen szomszéd, de ő szóbeli nyilatkozata szerint csak arról 
tudott beszámolni, hogy az eb ugatása számára nem zavaró, mert nem ugat a kutya sem sokat, sem hangosan. 
Panaszolt elismerte, hogy az előzőekben is szóltak már neki a szomszédok kutyája hangos és zavaró ugatása miatt, hiszen az eb 9 éve él a lakásban, ám hatósági határozattal lezárt állattartási ügy még nem volt 
(állattartási ügy indult 2005-ben, amely egy tájékoztató levéllel zárult). 
A 2012. május 7. napján megtartott helyszíni szemlén Panaszolt azt kérte, hogy szakértő állapítsa meg, hogy 
indokolt-e az, hogy a kutyája ugat, nyüszít, vonyít. Panaszolt a költségek megelőlegezését is vállalta. 
Etológus szakértőt a rendelkezésemre álló adatok alapján nem állt módomban felkérni, ám szakhatóságként 
állásfoglalás kialakítására végzéssel kértem fel a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Álllat-
egészségügyi Igazgatóság Budai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatala Budai Kerületi Fő-
állatorvost, hogy adjon választ arra, hogy  
- milyen esetben valósul meg az indokolatlan ugatás,  
- az ugatás kiküszöbölése, a hangerő csökkentése érdekében milyen intézkedéseket tehet az eb tartója úgy, hogy 
az ne ütközzön az állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseibe, 



 

 

- megvalósítható-e állatkínzás azzal, hogy az ebet, aki 8-9 éve él egy lakásban a gazdájával, hirtelen másik, a 
gazdájától távol, eltérő környezetbe helyeznek? 
Panaszolt 2012. június 4. napján nyilatkozatot adott be, amelynek az a lényege, hogy a társasházi SzMSz 
mellékletét képező Házirendet 2012. június 1. napján úgy írta alá, hogy őt megtévesztették, valamint becsatolt 
egy állatorvosi véleményt, amely szerint egy nagy testű, 9 éves ebet, aki kis kora óta a gazdával, lakásban élte le 
eddigi életét, mentálisan aggályos kinti kertbe, kennelbe helyezni.  
Állategészségügyi problémák is felvetődhetnek: nyári nagy forróság, hőguta veszély. Télen fagyok, melyekhez 
az állat szervezete nem szokott hozzá. Ez utóbbi felerősítheti az izületi, illetve egyéb egészségügyi problémákat. 
A Budai I. kerületi fő-állatorvos szakhatósági véleménye 2012. június 14. napján érkezett meg az eljáró 
hatósághoz, amelyben a kérdésekre az alábbi választ adta: 
1. A kutya ugatása etológiai szempontból nem lehet indokolatlan, minden esetben valamilyen ok van a 
háttérben, ezeket kell kideríteni, és ha lehetőség van rá, megszüntetni. Ezzel kapcsolatban a helyszíni szemlén az egyik szomszéd kifejtette, hogy ha a kutya tüzel, akkor állandóan, 
órákig ugat. A Panaszos maga mondta, hogy a kutya, ha a postás bejön a bejárati kapun, a területét védendő ugat, 
ha idegen lép a társasház lépcsőházába, akkor is ugat. Panaszos szerint a nagytestű kutya, ha a lakáson belül 
mozog, dübörögve közlekedik, ami hangos zajt csap, és ha egyedül marad, vonyít. Ez lehet az oka a társasházi 
SzMSz mellékletét képező házirendbe 2012. május 15. napján beemelt az eljáró hatósághoz 2012. június 4. 
napján érkeztetett iratban lévő szövegnek, amely szerint „Az eb tulajdonosa távollétének időtartamára a 
lakótársak nyugalma érdekében az ebet köteles a lakásból elvinni. (kutya panzió, ideiglenes tartóhely, stb.)” 
Megállapítható, hogy a kutya ugatásának tényleg minden esetben volt oka. A szakemberek szerint a természetes 
magatartáshoz tartozó, ám zavaró ugatás a kutya nevelésével, tanításával kiküszöbölhető, ám ez a nevelés nem 
volt ennél az ebnél eredményes, mivel a gazdája szerint járt vele kutya-iskolába.  
2. A zavaróan hangos ugatás kiküszöbölésére kapható az „ugatás-gátló nyakörv”, amely az impulzus előtt 
figyelmeztető hangot ad az állatnak, így állatvédelmi szempontból ennek használata nem kifogásolható. 2012. június 4. napján Panaszoltat tájékoztattam arról, hogy létezik a kutya ugatását kiküszöbölő nyakörv, amely 
a kereskedelmi forgalomban kapható. Panaszolt úgy tájékoztatott, hogy a nyakörvet már beszerezte, használja. 
A nyakörvről, a szakhatóság által felvetett megoldási lehetőségről 2012. június 15-én délelőtt tájékoztattam 
Panaszost, aki elzárkózott, és ragaszkodott ahhoz, hogy a közvetlenül érintett szomszédok többségének 
megerősítésével bíró kérelmének adjon helyt az eljáró hatóság, továbbra is az eb tartásának megtiltását kéri, 
majd kifejtette, hogy a sajtóhoz fordul, ha a számára és családja számára zavaróan ugató eb a házban maradhat.  
3. Az új környezet esetében az ott lakók között is lehet, hogy valakit zavarni fog az eb hangja. Ha az állat 
gazdája nem tudja teljesíteni az új helyen a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (2), (3), (4), (5)a,b, (7) 
bekezdése által előírt feltételeket, akkor valósul meg jogszabálysértés. A szakhatósági állásfoglalás nem tér ki arra, hogy a kutyának a gazdájától történő elszakítása, más környezetben 
való elhelyezése esetén az eb magányából lelki sérülés következhet-e, vagy milyen típusú lelki sérülés minősül 
állatkínzásnak. 
A szakhatósági állásfoglalás kizárólag az eb tartásának fizikai paramétereit taglalja, az eb tartó napi 
kötelességeinek meghatározásával foglalkozik. 
 
A rendelkezésemre álló bizonyítékok - a tanúk jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatai -, alapján minden kétséget 
kizáró módon megállapítottam, hogy Panaszolt kutyája a társasházi lakásban úgy ugat, vonyít és nyüszít, hogy 
azt a közvetlenül érintett szomszédok többsége tartósan zavarónak tartja, a lakók pihenéshez való joga sérül.  
Tekintettel arra, hogy a közvetlenül érintett szomszédok többsége kifejezetten kérte, hogy a jelzett társasházi 
lakásban (társasházban) tartott eb tartását az eljáró hatóság tiltsa meg, és minden kétséget kizáró módon 
bizonyítást nyert, hogy az eb tartósan zavaróan ugat, vonyít, nyüszít, (mozgását dübörgő hang kíséri), amelyet 
nem csak a közvetlenül érintett szomszédok, hanem a társasházban élők többsége is tartósan zavarónak tart, 
megállapítottam, hogy az eb társasházban történő tartása megtiltásának feltételei fennállnak, ezért Panaszolt eb 
tartását Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2003. (V. 19.) Önk. sz. 
rendelete (a továbbiakban R.) 8. § (1) bekezdése alapján tiltottam meg, amely szerint „Lakótelepeken, 
társasházakban, többlakásos lakóingatlanon lakásonként egy eb tartható, valamint ennek szaporulata 8 hetes 
korig. Amennyiben a közvetlenül érintett szomszédok az eb tartását – az eb veszélyt okozó természete vagy 
indokolatlan ugatása, vonyítása, ill. kellemetlen szaga, egészségi állapotával összefüggő undort keltő 
megjelenése, vagy egyéb ok miatt – tartósan zavarónak tartja, az eb tartása megtiltható. „ 
Az önkormányzati hatósági (állattartási) ügy a R. 8. § (1) bekezdésének második fordulata alapján 2012. június 
15. napján határozathozatallal zárult le, amelyben az eljáró hatóság Panaszos kérelmének helyt adott, 
Panaszoltnak megtiltotta a többlakásos társasházban (lakásban) az óriás snaucer fajtájú eb tartását, és arra 
kötelezte Panaszoltat, hogy az ingatlan területéről a kutyát a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 
belül távolítsa el, valamint a közigazgatási eljárásért Panaszos által megelőlegezett 3. 000,- forint eljárási díjat 
Panaszosnak fizesse meg. 



 

 

Panaszolt 2012. június 26. napján a határozat ellen fellebbezést nyújtott be, amelyben azt kéri, hogy a kutya élete 
végéig maradhasson vele a társasházi lakásban. Érvei között szerepel, hogy a kutya már 9 éve vele él, amelyet 
házőrzőnek is használ tekintettel arra, hogy Panaszolt egyedül él a lakásban. Panaszos tanácsát, amely szerint 
Panaszolt vigye ki a kutyáját a Kőhegyi ingatlanára, és arra építsen kennelt, amely alkalmas a kutya tartására, 
Panaszolt véleménye szerint azért nem lehet elfogadni, mert a kutya Kőhegyre történő telepítése anyagi 
költségekkel járna, valamint az eb ott elpusztulna, mivel nincs hozzászokva az egyedülléthez, és az mentálisan is 
nagyon megviselné, továbbá az unokáinak is fájna, mivel ők a kutyát szeretik. 
Panaszolt fellebbezésében leírja, hogy Panaszos szerint az eb a hétvégén is ugat, ami nem fedi a valóságot, mivel 
hétvégén Panaszolt otthon tartózkodik, és ha a kutya ugatna, rászólna. Feltételezi, hogy hétköznap, amikor 
Panaszolt dolgozik, ingerlik a kutyát, hogy bizonyítható legyen az, hogy a kutya ugat. Panaszolt állítása szerint 
32.000,- Ft-ért vásárolt egy ugatás elleni nyakörvet, amelyet a kutyára tesz, amikor elmegy a lakásból, valamint 
az előszobában a járólapra linóleumot tett, hogy a kutya járásának hangját tompítsa. 
Panaszolt az érvei között megemlíti, hogy Panaszos kivételével a jelenleg a társasházban élők közül mindenki 
úgy költözött a lakásokba, hogy tudták, hogy Panaszolt lakásában kutya él. 
A társasház 2012. május 8. napján módosított házirendje sem azt tartalmazza azt, hogy a kutya kerüljön 
eltávolításra a társasházi lakásból, hanem azt, hogy ha egy napnál hosszabb ideig elutazik az eb tartó, akkor 
máshol kell az ebet elhelyezni. 
Panaszolt fellebbezéséhez csatolta az Árvácska Állatvédő Egyesület elnökének Sztakó Jánosnénak Dr. Dietz 
Ferenchez írt kérelmét. Eszerint az első fokú határozat felháborító, mivel sérti az állatvédelmi törvényt, 
tekintettel arra, hogy az állat életének megrövidülése várható egy állatorvosi vélemény szerint. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése szerint önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben 
hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A Ket. 105. § (1) bekezdése alapján a másodfokon eljáró szerv a döntést helybenhagyja, feltéve, hogy nem 
szükséges a határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése. 
A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az átruházott hatáskörben eljáró 
polgármester a döntést  a R. rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen hozta meg és a fellebbező által 
felhozott indokok a határozat megsemmisítésének vagy módosításának alapjául nem szolgálhatnak, a R. 
alapján az eb tartás megtiltható, ha az eb tartás körülményeit a közvetlenül érintett szomszédok többsége 
tartósan zavarónak tartja. 
Az eljárási költség viseléséről a Ket. 157. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik, amely szerint „ az 
ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárásban a hatóság a kérelemnek megfelelő döntés esetén az 
ellenérdekű ügyfelet kötelezi”. Megállapítottam, hogy a polgármester a döntést ez eljárási költség viselése 
vonatkozásában is jogszerűen hozta meg, a határozat e vonatkozásban történő megsemmisítésének vagy 
módosításának alapját nem képezi az az érv, hogy Panaszos az eljárási költséget a közös költség terhére 
előlegezte meg, hiszen az eljárási költség Panaszolt általi megfizetésével a közös költség keretébe kerül 
vissza.    
Határozatom a R. 8. § (2) bekezdésén alapul, hatáskörömet és illetékességemet a R. 2.  § (2) bekezdés d) pontja 
valamint a Ket. 107. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.  
   
Szentendre, 2012. szeptember 13. 

  Dr. Dietz Ferenc 
polgármester Értesül:  

1. Fellebbező 
2. Panaszos 
3. Irattár 


