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Tisztelt Ebtartók! 

Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi körébe tartozó településeken ( 
Kenyeri, Kemenesmagasi, Szergény, Kemenesszentmárton, Vönöck, Pápoc és 
Csönge) az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló 

ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem 
sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást. 

Kérem a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy nagyobb odafigyeléssel akadályozzák 
meg, hogy kutyáik kijussanak más ingatlanára, vagy közterületre! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. 
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének 
megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. Az 
állatvédelmi bírság mértéke 75.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a 
szabályszegések számától függően az  állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet alapján. 

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és 
szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig 
terjedhet. 

Szabálysértést követ el az is, aki úgy tartja a kutyáját belterületen, hogy az szabadon 
ki tud jutni a közterületre és kiszökik a gazdája nélkül, valamint az is, aki 
szándékosan kiengedi a kutyát, hogy a mozgásigényét kielégítse. 

Bűncselekményt követ el az a személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya a 
sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (testi sértést) okoz. 

Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani! 
 
Az állattartó köteles: 
– a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfeltételeiről gondoskodni, 
– gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri 
ellenőrzéséről, 
– az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról, 
-biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott  állat 
számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 
 
Tilos az állatot: 
-kínozni, 
-emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani, 
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-kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való 
kényszerű táplálás esetét, 
-a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, 
-a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, 
-természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. 
-elűzni, 
-elhagyni, 
-kitenni, 
-állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni. 
 
Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi 
előírásokat megsérti a helyszínen, egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírság 
szabható ki.  
 
Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével 
állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli 
állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés 
súlyától függően 2-8 évre eltiltható. 

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok 

megszegéséért kiszabható büntetés összege jelentősen megemelkedett. 

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 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-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. 

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


3 
 

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 6-os szorzószámot kell 

alkalmazni, így a bírság mértéke, 6x75.000 = 450.000 Ft lesz a korábbi 6x15.000 = 

90.000 Ft helyett.) 

Ezúton is szeretném felhívni a kutyatartók figyelmét a felelős kutyatartás 
általános szabályaira. 
 
Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak 
betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelőssége is. 
A tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a 
tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni. 
 
Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját 
ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással, transzponderrel (chippel) 
való ellátásáról gondoskodjon! 
 
Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a települések nyugalma érdekében a 
Tisztelt Lakosság segítő együttműködését. 
 
Felelős, fegyelmezett állattartással megelőzhető mások testi épségének 
veszélyeztetése, valamint anyagi kár okozása, a közrend megóvása.  
 

Köszönettel és tisztelettel: 
                                                           

Vörös Andrea 
jegyző 
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Vonatkozó jogszabályok: 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. 
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az 
állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, 
állatvédelmi bírságot köteles fizetni.  Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer Ft, 
ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső 
összeghatár nincs. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára 
behajtandó köztartozás. 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint 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. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § -sa szerint:  
 
„193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

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

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya 
és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya 
kivételével - szállítja, 

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére 
vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi, 

szabálysértést követ el. 

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést 
követ el. 

(2a) E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének, 
vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti 
segítő kutya. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-
felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi 
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jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, 
továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.” 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása alapján 2020. március 1-jétől 
általános szabálysértési hatóságként a rendőrség jár el. 

A szabálysértési eljárás megindítása mellett – a jogsértés tényétől és körülményeitől 
függően – állatvédelmi bírság is kiszabható. 

 


