
Lakossági Tájékoztatás az Eb Tartás Szabályairól 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb 

szabályai a következők: 

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Tilos a kistestű ebet 10 m
2
-nél, közepes testű ebet 15 m

2
-nél, nagytestű ebet 20 m

2
-nél kisebb területen tartósan, 

a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve 

tartani. 

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet 

vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására 

képes. 

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet 

transzponderrel megjelöltetni. 

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági 

határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és 

különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles 

fizetni. 

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 

15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a 

különféle cselekmények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani. 

(Így például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, 

egyéb körülmény hiányában, a bírság mértéke, 75 000 Ft alapösszeggel számolva : 75 000 x 1 x1 x 2 x 2 = 300 

000 Ft lesz a 60.000 Ft helyett.) 

Amennyiben ismert a kóbor kutya gazdája és a kutya a jegyzői nyilvántartás szerint be van jelentve, oltva, 

chipelve, akkor az ügyet hivatalból át kell tenni a járáshoz szabálysértés miatt, hiszen megvalósítja a 

szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) veszélyeztetés kutyával (Sztv. 147. §) 

tényállását: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000041.kor


Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, 

b) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja, 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést 

követ el.  

 

A fentiek alapján kérek mindenkit, hogy a békés együttélés érdekében az állattartás szabályait tartsa be! 

 

Tevel, 2021.03.31.      dr. Balogh Tamás  s.k. 

                aljegyző 


