KUTYATARTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

Tartás
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása
során tekintettel lenni korára, nemére és élettani állapotára. A jó gazda gondossága
mindazon állattartói magatartásokat foglalja magában, melyek egy állat jóllétéhez
nélkülözhetetlenek. Különösen ezen fogalomkörbe vonható a megfelelő elhelyezés,
ellátás, táplálás, valamint a mozgás lehetőségének biztosítása.
Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten fontos követelmény a
kutyatartás során.
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről.
Szökés megakadályozása
Az
állattartó
mindenkor
gondoskodni
köteles
az
állat
szökésének
megakadályozásáról. Ennek elmulasztása esetén a szükséges építési munkák
elvégzésére (kerítés építése, pótlása stb.) kötelezhet az állatvédelmi hatóság.
Transzponder (mikrochip)
Minden 4 hónaposnál idősebb kutyát chippel kötelező ellátni.
A mikrochip beültetés lényege az ebek regisztrációja. A chip egy vonalkódot
tartalmaz, ami lehetővé teszi a kutyák azonosítását, illetve a tulajdonos elérhetőségét.
Kivétel nincsen, és aki ezt elmulasztja, bírságra is számíthat.
A kutya és az általa okozott kár
A Ptk. 6:562. §-a értelmében az állattartás körében okozott kárért az állattartó
felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság
nem terheli. Felróhatóságon az értendő, ha valaki nem úgy jár el, ahogy az adott
helyzetben általában elvárható. Az irányadó bírósági gyakorlat szerint az állat által
okozott kárért való felelősség elbírálása során nemcsak a közvetlen felügyelettel,
őrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának, hanem a tartás összes feltételének
jelentősége van. Ennek megfelelően figyelembe kell venni az elhelyezés technikai
feltételeit, az állatok megfelelő elkülönítését, azt, hogy a felügyeletet kellő számú
személy látta-e el stb.

SZANKCIÓK

Közigazgatási jogi szankciók (hatáskör: állatvédelmi hatóság)
a) Bírság – 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.
b) Hiányosságok kijavítására, pótlására való kötelezés. Az állatvédelmi bírság
kiszabása helyett vagy amellett alkalmazható.
c) Állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi
oktatáson való részvételre kötelezés.
d) Állattartástól eltiltás bírság kiszabása mellett.
e) 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 az állattartó az állatvédelmi
hatóság által előírt időpontig nem gondoskodik a jogszabályszerű állattartási
feltételek biztosításáról, úgy az állatvédelmi hatóság az állatot el kell, hogy kobozza.

Szabálysértési szankciók (hatáskör: állatvédelmi hatóság)
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) rendelkezései az
irányadóak. A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések egyike a pénzbírság:
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.
a) Veszélyeztetés kutyával
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.

b) Köztisztasági szabálysértés
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 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.

Büntetőjogi szankciók (hatáskör: illetékes rendőrkapitányság)
Állatkínzás, Tiltott állatviadal szervezése, Veszélyes állat, veszélyes eb tartásával
kapcsolatos kötelezettség megszegése
Bűncselekmény:
Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az a személy, akinek a
felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos testi
sértés) okoz. A 8 napon belül gyógyuló könnyű testi sértés csak szándékosan
követhető el, és magánindítványra indul az eljárás.

BEJELENTÉS
Amennyiben a kutyát, kutyákat nem a jogszabály szerint tartják, az alábbi
hatóságokhoz lehet panasszal, közérdekű bejelentéssel fordulni:
 Jegyző (06 46/556-101; 06 46/456-201)
 Illetékes járási hivatal (állatvédelmi hatóság): Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi
Osztály
(3860
Encs,
Bem
J.
út
5.
allategeszsegugy.encs@borsod.gov.hu, 46/596-307)
 Illetékes megyei kormányhivatal (állatvédelmi hatóság): Agrárügyi
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 3525
Miskolc, Vologda u. 1. elelmiszer@borsod.gov.hu
 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (ingyenesen hívható zöldszám:
06-80-263-244, ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu)
 Illetékes rendőrkapitányság (112)

Amennyiben kóbor kutyát látunk az utcán:
• Illetékes önkormányzat
A települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok
befogása.

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy valaki a felügyelete alatt álló kutyát:


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



természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a
vadászkutya és a szarvasgomba-kereső kutya kivételével – póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja,



szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,



élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vak-vezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg
bevisz

• Illetékes járási hivatal

Amennyiben állatkínzást vagy állatviadalt látunk, vagy arra gyanakszunk, hogy
valaki ilyet szervez:
• Illetékes rendőrkapitányság

