
 

 

Tisztelt Ebtartók! 

 

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkezett panaszokra tekintettel az alábbi 

jogszabályokra hívom fel az állattartók szíves figyelmét! 

Kérem, hogy az ebtartók szíveskedjenek szem előtt tartani a felelős állattartás szabályait és 

mérlegelni, hogy biztosítani tudják-e mind a háziállat személyes szükségleteit, mind a saját 

környezetüknek jogos elvárásait kielégítő körülményeket.  

 

Mindezekre figyelemmel tájékoztatom Önöket, hogy melyek az állattartók főbb kötelességei, illetve 

ezeknek a kötelezettségeknek a megszegése milyen következményekkel járhat. 

 

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény: 

Az állat tartásának általános szabályai 

 Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat élettani szükségleteinek 

megfelelő életfeltételekről gondoskodni, melynek során tekintettel kell lenni korára, nemére és 

élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok 

elkülönített tartását. 

 Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább 

napi egyszeri ellenőrzéséről. 

 Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 

szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról! 

 A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani 

kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 

 A szabadban tartott állatok számára biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, 

ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas 

hatásokkal szemben védelmet találnak. 

 Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat 

szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.  

 A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani! 

Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma 

 Tilos az állatnak indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést 

okozni, tilos kínozni, emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani. 

 Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, 

tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos! 

 

 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet: 

A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések 

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

biztonságát.  

 Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra és az állat azonosítására 

vonatkozó dokumentumokkal!  



 A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, 

szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. Az állatok számára a táplálékot megfelelő 

mennyiségben biztosítani kell.  

 A 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 állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább 

egy alkalommal ellenőrizni kell. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó 

zajban állatot tartani nem szabad. 

 A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára 

jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.  

 Tilos kistestű ebet   (olyan  eb,  amelynek  testtömege  nem  haladja  meg  a  20 kilogrammot) 

10 m2-nél, közepes testű ebet (amelynek testtömege 20–40 kilogramm) 15 m2-nél, nagytestű ebet 

(amelynek testtömege meghaladja a 40 kilogramm) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.  

 Ebet tartósan kikötve tartani tilos!  

 Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv 

vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.  

 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.  

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

embert harapásával ne veszélyeztethessen.  

 Szájkosarat használni az eb jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.  

 Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható!  

 A transzponderrel megjelölt eb elpusztulása esetén az eb tartója, tartójának megváltozása 

esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban 

regisztráltatni.  

 Veszélyes eb kizárólag a járási állat-egészségügyi hatóság által kiadott engedéllyel, az 

abban előírt tartási feltételek betartása mellett, ivartalanítva és transzponderrel megjelölve tartható!  

 Aki veszélyes ebet talál, illetve befog, köteles azt huszonnégy órán belül a járási állat-

egészségügyi hatóságnak bejelenteni, és a befogott ebet a járási állat-egészségügyi hatóságnak átadni. 

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! 

 

 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet: 

 A bírság alapösszege tizenötezer forint. Mértékének megállapításához a bírság alapösszegét a 

jogsértés körülményeitől függően – meg kell szorozni a jogszabály melléklete szerinti szorzókkal. 

 

Kérem, hogy a fenti rendelkezésekre tekintettel a jogszabályi előírásokat betartva segítsék elő a 

felelős állattartási szokások kialakulását és megtartását. Szíves megértésüket köszönöm! 

 

    Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

    nevében és helyette eljárva: 

 

 Dr. Tokorcsi Katalin 

 aljegyző 


