TÁJÉKOZTATÁS EBTARTÁSRÓL
Mielőtt kutyát vásárolunk vagy fogadunk örökbe, mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy egy
fajta vajon mennyire alkalmas arra, hogy lakóközösségben éljen. A kutya ürülékét mindig
szedjük össze, ezzel is a minimumra csökkentve szomszédjaink zavarását. Tilos kistestű ebet
10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan
tartani, valamint a tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6
m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a
szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. Ezek az előírások jelenleg nem
vonatkoznak az állatmenhelyekre, illetve a hatósági megfigyelés alá vont ebekre. Lényeges,
hogy amikor lakásunkba kutyát választunk, a fentiekre mindig legyünk figyelemmel, azonban
az előírt alapterület biztosítása esetén sem lehet mellőzni a napi többszöri sétát, biztosítva
ezzel a szabad mozgás és a társas viselkedés lehetőségét. A kutyakölyköket nyolchetes
korukig anyjukkal kell tartani. A szabadban tartott állatok számára biztosítani kell olyan
helyet ahol azok „veszély” esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre
ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az időjárás viszontagságaival szemben
kutyánk számára biztosítsunk olyan helyet, ahova be tud vackolni. Ideális megoldás egy
szigetelt kutyaház, melyet érdemes magasabb alapzatra helyezni, hogy a csapadékvíz ne
folyhasson be a házba, illetve az ne tudjon átnedvesedni, valamint a házat megfelelően
szigeteljük, és szereljük fel „ajtóval”, mely védi az állatot a széltől. A napi táplálékadagot
télen érdemes megemelni, vagy magasabb energiatartalmú tápra váltani. Az ivóvizet cseréljük
többször naponta, nehogy befagyjon. A hosszú szőrű fajtáknak a tél általában nem
jelent különösebb megterhelést, azonban a rövid szőrű kutyák megfelelően szigetelt
kutyaház nélkül nem tarthatók kint, és ha a hőmérséklet huzamosabb ideig fagypont alatt
marad, érdemes őket fűtött helyre beengedni éjszakára. Télen az udvart, utcát lehetőség
szerint homokkal, fűrészporral, hamuval szórjuk le, ugyanis az nem marja ki a kutyák
talpát, mint a síkosság mentesítésre használt útszóró só. Ahogy a nagy hideg, úgy a nagy
meleg is fokozott veszélyt jelenthet kedvenceinkre, ha nem készülünk fel rá kellőképpen. A
nyári melegben biztosítsunk kutyánknak a kertben olyan árnyékos helyet, ahová elhúzódhat a
tűző nap elől, a házát is tegyük olyan helyre, ahol nem melegszik fel, valamint mindig álljon
rendelkezésére megfelelő mennyiségű és minőségű tiszta ivóvíz. Amennyiben lehetőségünk
van rá, a sétáltatást reggel, valamint este a hűvösebb időszakokban végezzük. A nyári
időszakban kutyánkat soha ne hagyjuk az autóban, még akkor sem, ha csak 1–2
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perces dolgunk akad! Ha az állat beteg vagy sérült, haladéktalanul, illetve szükség szerint
állatorvosi ellátásban kell részesíteni, az állatorvos útmutatásának, az esetleges speciális
igényeinek megfelelően kell ellátni, szükség esetén pedig elkülönítetten kell elhelyezni.
Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi
egyszeri ellenőrzéséről. A jogszabály a kötelezettség minimumát írja elő, és azt szolgálja,
hogy hosszabb ideig ne maradhassanak az állatok felügyelet (étel, ivóvíz, menedék, szükség
esetén állatorvosi ellátás) nélkül.
 Az ebet évente kötelező veszettség ellen beoltatni, valamint négy hónapnál idősebb ebet
kötelező transzponderrel ellátni.
 Az állattartónak kötelessége az állat szökésének megakadályozása. A biztonságos,
szökésmentes elhelyezésre nagy gondot kell fordítani, mind az állatok, mind az emberek
védelme érdekében.
 A kerítést úgy kell kialakítani, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve az alatt ne tudja
„átásni” magát, és átugorni se tudja.
 A jogszabályok lehetőséget adnak, hogy a szökésmentes tartást az idő egy részében
„láncon tartással” kivitelezhesse az állattartó, de ez csak átmeneti megoldás lehet, mivel
az ebek tartós kikötve tartása tilos.
Ha

az

állattartó

az

állatvédelmi

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

szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését.
Ha
a
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vissza

az

állatvédelmi

állattartási
kell

hatóság

feltételek

szolgáltatni,

által

előírt

biztosításáról,

ellenkező

esetben

úgy

időpontig
az

az

gondoskodik

elszállított

állatvédelmi

állatot
hatóság

az állatot elkobozza.
A

szabálysértésekről,

a

szabálysértési

eljárásról

és

a

szabálysértési

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.)
rendelkezései a következő magatartásokat büntetik:
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Veszélyeztetés kutyával:
A 193. § (1)-(2) bekezdései értelmében szabálysértést követi el, aki a felügyelete alatt álló
kutyát:
• a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
• természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy
kóborolni

hagyja

–

kivéve:

vadászkutya,

szarvasgomba-kereső

kutya,

• szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja – kivéve: vakvezető,
mozgáskorlátozottakat segítő kutya,
• veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre
utaló megfelelő figyelmeztető táblát.
Köztisztasági szabálysértés:
A 196. § (1) bekezdés b) pontja szerint szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló állat
által közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési
eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik.
A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
•

Pénzbírság:

legalacsonyabb

összege

ötezer

forint,

legmagasabb

összege

százötvenezer forint. A közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a
természetvédelmi

őr,

helyi

önkormányzati természetvédelmi

jelentőségű
őr,

továbbá

védett

természeti

az

önkormányzat

területen

az

közigazgatási

területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot, amennyiben a
helyszíni intézkedés során a szabálysértés elkövetését az eljárás alá vont személy elismeri.
Összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjed, 6 hónapon belül elkövetett újabb
szabálysértés esetén legfeljebb hetvenezer forint. Amennyiben az eljárás alá vont nem fizeti
meg a bírságot, azt a bíróság átváltoztathatja szabálysértési elzárásra, illetve közérdekű
munkára a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén és mértékben.
A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:
• Elkobzás: akkor is alkalmazható, ha az eljárás alá vont nem büntethető. Az elkobzott dolog
tulajdonjoga az államra száll.
• Figyelmeztetés: csekély súlyú cselekmény esetén alkalmazható rosszallás, egyúttal a
szabálysértési hatóság felhívja az eljárás alá vontat, hogy a jövőben tartózkodjon az
elkövetéstől.
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SZABÁLYSÉRTÉSI SZANKCIÓK
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) rendelkezései
a következő magatartásokat büntetik:
Állatkínzás:
A Btk. 244. § értelmében bűncselekményt követ el és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő az, aki a gerinces állatot, (így a kutyát is) indokolatlanul oly módon bántalmaz,
vagy olyan indokolatlan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, illetve aki gerinces állatát, veszélyes állatát
elűzi, elhagyja vagy kiteszi. A Btk. állatkínzás tényállása csak a legsúlyosabb cselekményeket
tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy nem képezi az értelmezés háttérjogszabályát az Ávtv.,
vagyis a bűncselekmény tényállásszerűségének megítélésénél kizárólag büntetőjogi fogalmak
alapján lehet eljárni. Ennek megfelelően a Btk. nem értékeli a fájdalomérzetet, a maradandó
egészségkárosodást, viszont a testi sértésnél meghatározottak szerint kell figyelembe venni.
Lényeges

eltérés,

hogy

a

Btk.

244.

§

(1)

bekezdés

a)

pontja

szerinti

bűncselekményt (bántalmazás, bánásmód) bárki elkövetheti, a b) pont szerinti elűzés,
elhagyás, kitevés magatartás elkövetője csak az állattartó lehet. A „2 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő” kitétel azt jelenti, hogy bármely, Btk-ban meghatározott
büntetés vagy intézkedés legkisebb mértéke is alkalmazható, vagyis értelemszerűen nem
kizárólag szabadságvesztés kiszabására kerülhet sor. Ez a meghatározás lehetővé teszi
továbbá azt is, hogy a büntetéskiszabás szabályai szerint a bíróság egy vagy több büntetést,
intézkedést alkalmazzon – az adott ügy körülményeitől függően akár egymás mellett is. A
Btk. rendelkezése szerint állatkínzás elkövetése esetén az állatot el kell kobozni, ez bírói
mérlegelést nem tűrő kötelezettség (ez a rendelkezés megjelenik a Szabs. tv-ben is.). Az
elkobzás akkor sem mellőzhető, ha az elkövető büntetőjogilag nem felelősségre vonható.
Z a g y v a r é k a s, 2019. augusztus 2.

Jánosi József sk.

P.H.

polgármester

Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző
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