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Tisztelt Lakosság! 

  

A biztonságos együttélés feltételeinek megteremtése érdekében kérem, hogy az 

ebtartás szabályait fokozott figyelemmel tartsák be.  

 

A kedvtelésből tartott állatok tartására  

és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések 

   

• A kedvtelésből tartott állat a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan 

és szükségtelenül nem zavarhatja. 

• Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok illetve az ember 

biztonságát. 

• Az állattartó köteles az állat szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 

• Az állatok számára a táplálékot megfelelő időközönként kell biztosítani. 

• Az állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes 

viselkedését. 

• Az állatot és az állat tartási helyét naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell.  

• A tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak.  

• Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási 

igényét ki tudja elégíteni. 

Kistestű 20 kg alatti ebet 10 m2-nél, közepes testű 20-40 kg közötti ebet 15 m2-nél, nagytestű 

40 kg feletti ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani tilos. 

Csoportosan tartott ebek esetén egyedenként 6 m2 területet kell biztosítani. Nem minősül 

csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.  

• Az eb kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani. 

• Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni.  

• Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken 

tartására képes. 

• Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem 

embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

  

Legfontosabb jogszabályok: 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről  

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

244/1998. (XII. 31.) Korm. az állatvédelmi bírságról 
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• Eb okozta sérülés esetén a jegyző köteles értesíteni a járási állat-egészségügyi hatóságot 

(járási hivatalt), aki az eb tartót 

- írásos figyelmeztetésben részesítheti, 

- az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti, 

- az eb tartási körülményeinek megváltoztatására kötelezheti, 

- az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés elvégzésére 

kötelezheti. 

A járási állat-egészségügyi hatóság elrendelheti az eb ivartalanítását, az ebet veszélyesnek 

minősítheti, elrendelheti az eb életének kioltását. 

 

• Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 

előírásokat megsérti, magatartásának súlyához, az állatnak okozott sérelemhez igazodó 

mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 

 

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság (járási hivatal, jegyző) szabja ki, alapösszege 

tizenötezer forint.  

Amennyiben a mulasztó pl. 

- a hatóság által előírt intézkedést nem, vagy hiányosan teljesítette: 30.000.-Ft 

- ember egészségét, testi épségét veszélyeztette 75.000.-Ft 

- az állatot kínozta, kitette 150.000.-Ft. 

Amennyiben a bírságot nem fizetik be, úgy köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható. 

   

• Ha az állattartó a jogszabályokban foglalt rendelkezéseket nem vagy nem megfelelően teljesíti 

és ez által az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az 

állat tulajdonosának költségére elrendelheti - a feltételek biztosításáig - az állat megfelelő 

helyre való elszállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését. 

Ha az állattartó az előírt időpontig gondoskodik a jogszabályszerű állattartási feltételek 

biztosításáról, úgy az elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben az 

állatvédelmi hatóság az állatot elkobozza és gondoskodik új tulajdonoshoz kerülésről, ha ez 

sikertelen az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. Az állatvédelmi hatósági 

hatáskörben eljáró települési önkormányzat jegyzőjének döntésével szemben nincs helye 

fellebbezésnek. 

 

• A jegyző, illetve a járási hivatal az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, 

valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka 

elvégzésére kötelezheti (pl. kerítés építés), az állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja. 

 

• Szabálysértés miatt indítható eljárás az ellen, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település 

belterületén felügyelet nélkül kiengedi közterületre, vagy kóborolni hagyja, aki veszélyes 

ebét nem zárt helyen tartja. 2020. március 1-jétől általános szabálysértési hatóságként a 

rendőrség jár el. 

 

Drávaszabolcs, 2020.07.09. 

Solti Dezső 

polgármester 


