
Az Állattartás szabályai 

Magyarországon közel másfél millió kutya él és 

több tízezerre tehető a kóbor kutyák száma. Mi, 

állatbarátok a kutyákat társállatoknak tartjuk, 

sorsukért felelősséggel tartozunk. Rajtuk kívül 

számos más állatfajba tartozó kedvencek is 

élnek otthonainkban. Az állattartás során 

nekünk állattartóknak jogi szabályok keretei 

között úgy kell tartanunk kedvenceinket, hogy 

tartásukkal másokat ne zavarjunk, ne 

veszélyeztessünk, de fontos, hogy figyelemmel 

legyünk az „Ő” igényeikre is.  

 

 

Kedvenceink tartása 

41/2010.(II.26) Kormányrendelet  

-a teljesség igénye nélkül- 

Kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, 

hogy az állat tartása lehetővé tegye annak 

természetes viselkedését, ugyanakkor a 

környező lakóközösség kialakult élet- és 

szokásrendjét tartósan és szükségtelenül 

ne zavarja. A kedvtelésből tartott állatot és 

az állattartási helyét az állat tartójának 

naponta legalább egy alkalommal 

ellenőrizni kell.  

A tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy az 

ne okozhasson sérülést az állatoknak. 

Állandó fényben vagy állandó sötétségben, 

valamint állandó zajban állatot tartani nem 

szabad. 

 

 

 

 

TILOS: 

Kistestű ebet / testtömege nem haladja 

meg a 20 kg-ot / 10 m2-nél kisebb, 

közepes testű ebet / testtömege 20-40 kg 

között van /15 m2-nél,  

nagytestű ebet  /testtömege 40 kg feletti/ 

20 m2-nél kisebb területen tartósan 

tartani. 

TILOS: 

Kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 

6m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb 

eszközzel tartósan kikötve tartani. 

TILOS: 

Gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy 

gömb alakú akváriumban. Gerinces állat 

kifejlett egyedét, pl.: rágcsálók 

/tengerimalac, hörcsög/ hüllők /gyíkok, 

kígyók/ 30 liternél kisebb űrtartalmú 

térben tartani. 

Amennyiben ebet futólánccal kikötve 

tartanak, a feszített és futó részek 

hosszának összege nem lehet kevesebb 8 

m-nél, valamint a futó rész nem lehet 

rövidebb 3 m-nél. A csoportosan tartott 

állatok esetében a tartási helyet úgy kell 

kialakítani, hogy mindegyik egyed 

versengés és agresszió nélkül egy időben 

hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, 

pihenő-, és búvóhelyekhez. 

Talajszinten lakó állatok hálós aljzaton nem 

tarthatók, kivéve, ha füves területen, vagy 

közvetlenül a talajon helyezkedik el a 

ketrec. 

Az akváriumot, melyben halat tartanak, 

üveglappal, hálóval vagy más arra alkalmas 

tárggyal le kell fedni… 

Patás állat és eb kivételével kedvtelésből 

tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és 

ebet állandó jelleggel… kikötve tartani tilos. 

Az eb, macska és görény kölyköket nyolc 

hetes korukig az anyával kell tartani. Ebet 

eladni, ill. tulajdonjogát átruházni kizárólag 

az állatot azonosító, bőr alá ültetett 

mikrochippel lehet.   2013. január 01-től 

kötelezően előírt azonosító eszköz.  

Belterület közterületén, erdőben, 

természetvédelmi és vadászterületen, 

kivéve a kutyafuttatásra kijelölt 

területeket, ebet csak pórázon lehet 

vezetni. 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. Amennyiben az eb más 

állatra és emberre veszélyes, támadó 

magatartású, a szájkosár használata 

kötelező. 

Szájkosarat kell használni 

tömegközlekedési eszközökön, - ez alól 

kivétel a mozgáskorlátozottakat segítő 

kutya valamint a vakvezető kutya – vagy ha 

veszélyes minősítésű kutyát viszünk ki 

közterületre.  

Az állatban félelmet keltő erős fény – vagy 

hanghatással járó tevékenységek, időjárási 

jelenségek teljes időtartama alatt, 

különösen az év azon szakában, amikor a 

polgári célú pirotechnikai tevékenységek 

engedély, valamint bejelentés nélkül is 

felhasználhatók, az állat tartójának 

gondoskodnia kell az állat félelmében 

történő elszökésének megakadályozásáról 

és törekednie kell az állat 

megnyugtatására. 

A mikrochippel megjelölt eb tulajdonosa az 

eb tartási helyének megváltozása, vagy az 

állat elpusztulása esetén, az  adatváltozást 

8 napon belül köteles a magán - 

állatorvossal az adatbázisban 

regisztráltatni. 

 

 

 

Ha az állat beteg vagy sérült, 

haladéktalanul, illetve szükség szerint 

állatorvosi ellátásban kell részesíteni, az 

állatorvos útmutatásának megfelelően kell 

ellátni. A fentieken túlmenően az állattartó 

gondoskodni köteles az állat életkorának 

megfelelő veszettség elleni oltás 

meglétéről és széles spektrumú féreghajtó 

szerrel történő kezeléséről.  

Aki tevékenységével vagy mulasztásával 

az álaltok tartására vonatkozó 

szabályokat megszegi, állatvédelmi bírság 

fizetésére kötelezhető. 

 

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az 

állattartó a közterületről mindenkor 

köteles eltávolítani. Aki erről nem 

gondoskodik, köztisztasági szabálysértést 

követ el.  /2012. évi II. Szabálysértési  

törvény/  

 

 

 

KEMRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály 

 

 

Kutyánk iránt közömbös vagy kifejezetten 

állatbarát embereket is kutyaellenessé 

tehetünk, ha ezt az együttélési szabályt 

nem tartjuk be.   

Veszélyeztetés kutyával szabálysértést 

követi el, aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a település belterületén kóborolni hagyja, 

aki a természetvédelmi területen, 

vadászterületen vagy erdőben póráz nélkül 

sétáltatja.  

Elköveti a veszélyeztetés kutyával 

szabálysértést az is, aki játszótérre, vagy 

élelmiszerboltba beviszi vagy beengedi a 

kutyáját. Ez alól a vakvezető kutya és a 

mozgáskorlátozottakat segítő kutya a 

kivétel. Aki szabálysértés szándékosan vagy 

gondatlanul követ el / amennyiben a 

törvény a gondatlanságot is bünteti/ 

szabálysértési elzárás, pénzbírságot, 

közérdekű munkát… kaphat büntetésként. 

VÉGEZETÜL 

Aki gerinces állatot indokolatlanul oly 

módon bántalmaz, vagy gerinces állattal 

szemben olyan bánásmódot alkalmaz, 

amely alkalmas arra, hogy annak 

maradandó egészségkárosodását vagy 

pusztulását okozza, állatkínzást követ el, 

amely szabadságvesztéssel büntethető. 

Az állatkínzás bűncselekmény! 

 


